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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Charakterystyka kontroli

Temat Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

Nr kontroli P/99/041

Rodzaj kontrola planowana, koordynowana.

Cel Celem kontroli była ocena realizacji polityki państwa na rzecz
ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi, w zakresie:
� przedsięwzięć podejmowanych dla zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia

ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, a także zwiększenia gospodarczego
wykorzystania tych odpadów,

� ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko składowisk odpadów
niebezpiecznych,

� legalności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem,
usuwaniem, wykorzystaniem, unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów
niebezpiecznych oraz funkcjonowania systemu opłat za składowanie odpadów
niebezpiecznych i kar wymierzonych za niezgodne z przepisami lub decyzjami
administracyjnymi postępowanie z tymi odpadami.

Tematyka, badany
okres i czas
przeprowadzenia
kontroli

Kontrola przeprowadzona została w okresie I � III kw. 2000r. z
inicjatywy NIK i obejmowała okres od 1 stycznia 1998 do 31
grudnia 1999r.
NIK nie prowadziła dotychczas kompleksowej kontroli w
powyższym zakresie.

Podstawowa tematyka kontroli dotyczyła:

- stanu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie priorytetowych zadań
dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowisko odpadów niebezpiecznych,

- wykonywania ustawowych zadań przez wojewodów i starostów związanych z
wydawaniem podmiotom gospodarczym zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie
odpadów niebezpiecznych oraz przez marszałków województw w zakresie
gromadzenia i redystrybucji środków z opłat za składowanie odpadów
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niebezpiecznych i kar za składowanie niezgodne z przepisami lub decyzjami
administracyjnymi,

- nadzoru inspekcji ochrony środowiska i służb celnych nad międzynarodowym
obrotem odpadami niebezpiecznymi,

- nadzoru wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska nad przestrzeganiem
decyzji administracyjnych i przepisów prawa o ochronie środowiska przed odpadami
niebezpiecznymi przez wytwórców i odbiorców odpadów niebezpiecznych.

Uzasadnienie
podjęcia kontroli

W 1997 r. wytworzono w Polsce ok. 125 mln Mg odpadów
przemysłowych, w tym ok. 4 mln Mg odpadów niebezpiecznych,
stwarzających  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzi oraz dla
środowiska 1.

Kontrole przeprowadzone przez NIK w latach 1994-1998, dotyczące gospodarki
odpadami, wykazały niedostateczne przestrzeganie prawa o ochronie środowiska przed
odpadami niebezpiecznymi przez zakłady przemysłowe i niewystarczający nadzór służb
ochrony środowiska nad tymi zakładami, skażenie środowiska powodowane
niewłaściwym zabezpieczeniem składowisk odpadów niebezpiecznych oraz
rozszczelnianiem się mogilników, nieprawidłowości w naliczaniu i egzekwowaniu opłat
za składowanie odpadów.

Z dniem 01.01.1998 r. weszła w życie ustawa z dnia 27.06.1997 r. o odpadach2

określająca zasady postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi, a w
szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,
usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub
unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
ochronę środowiska.

Jednostki objęte
kontrolą

Kontrola przeprowadzona została w 137 jednostkach
organizacyjnych, w tym:

� Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, na podstawie zlecenia NIK
wystawionego w oparciu o art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r.
o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995r. Nr 13, poz. 59 ze zm.), skontrolowały
41 jednostek.

� NIK skontrolowała 96 jednostek, w tym 2 w ramach kontroli rozpoznawczej i 1 w
ramach kontroli doraźnej skargowej,

                                                          
1  Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego �Ochrona Środowiska� 1998.
2  Dz. U. nr 96 poz. 592 ze zm.
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Uczestnicy kontroli W kontroli koordynowanej przez Departament Ochrony
Środowiska uczestniczyły wszystkie Delegatury NIK.

Kontrole przeprowadzone przez NIK objęły:
- Ministerstwo Środowiska,
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
- 16 urzędów wojewódzkich,
- 16 urzędów marszałkowskich,
- 12 starostw powiatowych,
- 13 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,
- 31 zakładów wytwarzających, wykorzystujących lub unieszkodliwiających odpady

niebezpieczne,
- 3 urzędy celne,

ponadto przeprowadzono
- 2 kontrole rozpoznawcze � w 1 zakładzie wytwarzającym odpady niebezpieczne i w 1

starostwie oraz
- 1 kontrolę doraźną w Kopalni Siarki �Machów� w Tarnobrzegu w związku z doniesieniem

Polskiej Izby Gospodarczej �Ekorozwój� w Warszawie o naruszeniu interesów Skarbu
Państwa przy realizacji zezwolenia na składowanie odpadów azbestowych w wyrobisku
kopalni.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska objęły kontrolą 41 podmiotów gospodarczych
zajmujących się transportem, wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych.

Wszystkie protokoły kontroli zostały podpisane przez kierowników kontrolowanych
jednostek bez zastrzeżeń. Również Wojewoda Małopolski po uwzględnieniu części zastrzeżeń
do protokołu zgłoszonych kontrolującemu, protokół podpisał.

Wykaz jednostek skontrolowanych przez jednostki organizacyjne NIK stanowi
załącznik nr 1 do informacji.

Wykaz jednostek skontrolowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony
Środowiska przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

W kontroli koordynowanej przez Departament Ochrony Środowiska udział wzięły wszystkie
Delegatury NIK.

Najwyższa Izba Kontroli zebrała także informacje w trybie art. 29 pkt. 2 lit. f ustawy o
NIK, w Głównym Urzędzie Ceł oraz w Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego.

W informacji zastosowano następujące skróty:

MŚ - Ministerstwo Środowiska,
GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
GUC - Główny Urząd Ceł,
UW - Urząd Wojewódzki,
UM - Urząd Marszałkowski,
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
CIHZ - Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego,
uoo - ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach, Dz.U. nr 96, poz.592 ze zm.
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2. Synteza ustaleń kontroli i ocen kontrolowanej działalności

Kontrola wykazała niedostateczne przestrzeganie przepisów o ochronie
środowiska przed odpadami niebezpiecznymi przez organy administracji rządowej
i samorządowej oraz przez zakłady prowadzące działalność związaną z
wytwarzaniem bądź usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

Wytwórcy oraz odbiorcy odpadów niebezpiecznych często prowadzili
działalność gospodarczą bez zezwolenia na wytwarzanie bądź usuwanie tych
odpadów, wojewodowie i starostowie nie posiadali rozeznania o podmiotach
gospodarczych zobowiązanych do posiadania ww. zezwoleń, a marszałkowie
województw o podmiotach zobowiązanych do wnoszenia opłat za składowanie
odpadów.

Kontrola 74 zakładów wytwarzających, wykorzystujących lub unieszkodliwiających
odpady niebezpieczne oraz zajmujących się ich transportem w latach 1998-1999,
które zobowiązane były m.in. do posiadania zezwolenia wojewody lub starosty
na wytwarzanie lub usuwanie tych odpadów i prowadzenia ich ewidencji,
wykazała, że od ca 24% do 70% zakładów, zależnie od rodzaju prowadzonej
działalności związanej z odpadami, nie posiadało stosownych zezwoleń,
natomiast ca 30% zbadanych zakładów nie prowadziło lub prowadziło
niewłaściwie ewidencję odpadów, wbrew przepisom art. 8, 11 i 13 uoo (str. 62,
63, 70, 71, 74, 75).

Zezwolenia na prowadzenie omawianej działalności wydawane były podmiotom
przez wojewodów i starostów ze znacznym opóźnieniem, z naruszeniem
przepisu art. 35 kpa. (str. 39, 44) Międzynarodowy obrót odpadami
niebezpiecznymi, prowadzony w oparciu o zezwolenia GIOŚ, nie był
nadzorowany, ani w pełni ewidencjonowany (str. 36,  80-82).

1.1. W latach 1998-1999 znaczna część skontrolowanych zakładów prowadziła
działalność gospodarczą bez zezwolenia starosty lub wojewody na
wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych, co było niezgodne z
wymaganiem przepisów art. 8 i 11 uoo. I tak:

•  8 zakładów, tj. 24% spośród 33 wytwórców nie posiadało zezwoleń na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (str. 62),

•  7 zakładów, tj. 29%, spośród 24 zakładów wykorzystujących odpady
niebezpieczne, nie posiadało zezwoleń na wykorzystywanie tych odpadów
(str. 70),

•  12 zakładów, tj. 39% z 31 zakładów unieszkodliwiających, w tym
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składujących odpady niebezpieczne, nie posiadało zezwolenia na
unieszkodliwianie tych odpadów (str. 75),

•  23 zakłady, tj. ok. 70% spośród 33 badanych wytwórców odpadów
niebezpiecznych, nie posiadały zezwoleń na czasowe gromadzenie
wytwarzanych odpadów (str. 62).

•  wszystkie zakłady, spośród 28 skontrolowanych, zajmujących się usuwaniem
odpadów niebezpiecznych, posiadały zezwolenia na prowadzenie takiej
działalności (str. 78).

Część wytwórców odpadów niebezpiecznych � 22 zakłady w roku 1998 i 12
zakładów w 1999 r. � powierzała swoje odpady firmom nie posiadającym
zezwoleń na odbiór odpadów niebezpiecznych (str. 64).

1.2. Około 21% poddanych kontroli zakładów nie prowadziło ewidencji odpadów
wytworzonych lub usuwanych, albo ewidencję prowadziło niewłaściwie,
naruszając przepis art. 13 uoo. I tak:

•  33% zakładów nie prowadziło ewidencji wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych (str. 63),

•  17% zakładów nie prowadziło ewidencji wykorzystywanych odpadów
niebezpiecznych (str. 71),

•  23% zakładów nie prowadziło prawidłowej ewidencji unieszkodliwianych
odpadów niebezpiecznych (str. 74, 77),

•  32% zakładów nie prowadziło ewidencji odbieranych odpadów
niebezpiecznych (str.78).

1.3. Sposób prowadzenia ewidencji odebranych odpadów niebezpiecznych
uniemożliwiał kontrolę zgodności dat i ilości odpadów wytworzonych z
odebranymi, w przypadku gdy w proces ich usuwania angażowany był
odbiorca pośredni, który łączył odpady jednego rodzaju od różnych
wytwórców, a następnie w innych partiach i terminach dostarczał je
ostatecznemu odbiorcy, naruszając tym samym przepis art. 13 ust. 2 uoo.
(str. 78).

1.4. W okresie objętym kontrolą, wojewodowie w roku 1998, a wojewodowie i
starostowie w roku 1999, wydawali podmiotom gospodarczym zezwolenia na
wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie oraz transport odpadów
niebezpiecznych z opóźnieniem sięgającym 15 miesięcy, naruszając przepis
art. 35 kpa. Kontrola wykazała, że spowodowane to było m.in.
organizowaniem pracy w nowoutworzonych urzędach wojewódzkich i
starostwach powiatowych, opóźnionym przekazywaniem starostom
dokumentacji przez wojewodów, a także opóźnieniami wojewódzkich
inspektorów sanitarnych i  starostów, burmistrzów lub prezydentów miast, w
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opiniowaniu wniosków o zezwolenia jw. z naruszeniem przepisów art. 106
kpa i skutkowało prowadzeniem w zakładach gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, w sposób uznany za właściwy przez ich kierownictwo (str.
38, 39, 44, 45).

1.5. Badania przeprowadzone w 33 zakładach wytwarzających odpady
niebezpieczne wykazały, że 7 zakładów, tj. ponad 20%, nie było w ogóle
kontrolowanych przez wioś w okresie 1998-1999. W pozostałych 23
zakładach wioś przeprowadziły 82 kontrole, w wyniku których 17 zakładom
wydały zarządzenia pokontrolne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji
odpadów niebezpiecznych i uzyskania zezwoleń na wytwarzanie lub odbiór
tych odpadów oraz wymierzyły 1 karę pieniężną za składowanie odpadów w
miejscu na ten cel nie wyznaczonym (str. 68).

1.6. Kontrola 13 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wykazała, że
w latach 1998-1999 wioś przeprowadziły ogółem 5515 kontroli, obejmując
nimi w 1998 roku 2124 zakłady, w tym jedynie 67% zakładów z
wojewódzkich list najbardziej uciążliwych dla środowiska, a w 1999 roku
2966 zakładów, w tym tylko 82% z list wojewódzkich (str. 48, 49).

•  Ustalenia kontroli wioś wykazały m.in. brak zezwoleń na wytwarzanie lub
usuwanie odpadów niebezpiecznych w 2040 przypadkach, tj. w 37% kontroli i
inne naruszenia prawa w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi w 2083
przypadkach, tj. w 38% kontroli (str. 49).

•  W wyniku ww. kontroli wydano 3771 zarządzeń pokontrolnych z zaleceniami
dotyczącymi postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz wymierzono 68
kar w łącznej wysokości 12,6 mln zł i 99 mandatów na kwotę 12,2 tys.zł za
niezgodne z przepisami lub decyzjami administracyjnymi postępowanie z
odpadami niebezpiecznymi (str. 49, 50, 51).

•  Zalecenia pokontrolne wioś w ok. 35% nie zostały zrealizowane przez podmioty
gospodarcze. Kary należne, a nie wpłacone przez zakłady, po uwzględnieniu
odroczeń na kwotę 9,7 mln zł, wyniosły 1,6 mln zł (str. 49, 51).

1.7. W latach 1998-1999 Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał podmiotom
gospodarczym 22 zezwolenia na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę
oraz 7 zezwoleń na tranzyt odpadów niebezpiecznych przez terytorium Polski.
Nie został stworzony system nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem warunków
określonych w zezwoleniach (str. 36).

Zgodnie z art. 44 uoo, kopie ww. zezwoleń GIOŚ otrzymywał Prezes Głównego Urzędu
Ceł (GUC), Komendant Główny Straży Granicznej, a także właściwi wojewodowie. O
wydaniu zezwoleń nie były informowane Urzędy Celne dokonujące odpraw
przewożonych odpadów. Fakt przewozu odpadów niebezpiecznych ujawniany był tylko
w przypadku okazania przez przewoźnika posiadanego zezwolenia GIOŚ (str. 36, 79).
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Przeprowadzona w czasie kontroli analiza ewidencji dokonanych odpraw celnych
z warunkami zezwoleń wydanych przez GIOŚ wykazała, że:

- ilości odpadów niebezpiecznych odprawionych w wywozie za granicę były
znacznie mniejsze niż ilości dopuszczone do wywozu w zezwoleniach GIOŚ, a
zezwolenia wykorzystywane do przewozu innych towarów, niż te na które były
wydane (str. 81),

- wywóz odpadów w 7 przypadkach odbywał się innym przejściem granicznym
niż wskazane w zezwoleniu GIOŚ (str. 81),

- w skontrolowanych urzędach celnych zarejestrowano 1 przypadek przewozu
odpadów niebezpiecznych w tranzycie (str. 80).

1.8. Prowadzona w urzędach celnych ewidencja odpraw towarów nie pozwalała
na uzyskanie pełnej informacji o ilości i rodzaju odpadów niebezpiecznych
wywiezionych z Polski lub przewiezionych przez jej obszar w tranzycie.

Główny Urząd Ceł nie prowadził ewidencji odpadów niebezpiecznych
przewożonych w tranzycie. Z dokumentów przedłożonych przez GUC, a
dotyczących tranzytu odpadów niebezpiecznych, stosownie do 7 zezwoleń
wydanych przez GIOŚ, wynika, że na 123 jednostkowe przewozy nie
wykazano w ewidencji:
- 5 przypadków wprowadzenia na polski obszar celny pojazdów z odpadami

niebezpiecznymi,
- 39 przypadków wyprowadzenia omawianych pojazdów z polskiego

obszaru celnego,
- w 3 przypadkach dopuszczono wywóz odpadów niebezpiecznych innym

przejściem granicznym niż wskazane w zezwoleniu GIOŚ,
- w 1 przypadku przewóz tranzytowy realizowany był przez innego

przewoźnika niż określony w zezwoleniu GIOŚ (str. 82).

Przeprowadzona w czasie kontroli analiza danych wprowadzonych w latach
1998-1999 do komputerowego systemu ewidencji odpraw celnych pozwoliła
ustalić, że w okresie tym celnicy 3 skontrolowanych urzędów celnych
dokonali łącznie 35 odpraw wywozu za granicę odpadów niebezpiecznych.
Służba Celna na przejściach granicznych z wyjątkiem jednego przypadku,
nie podejmowała działań dla identyfikacji przewożonego towaru. Kontrole
graniczne transportów odpadów niebezpiecznych polegały jedynie na
sprawdzeniu dokumentów odpraw celnych i oględzinach zewnętrznych
towaru luzem lub opakowań, w których był przewożony (str. 79, 80).

2. Z ogólnej ilości 261,5 mln Mg odpadów przemysłowych wytworzonych w latach
1998-1999, ok. 27% zostało umieszczonych na składowiskach3. Jak wynika z
ustaleń kontroli, spośród 447 składowisk, w tym 131 składowisk docelowych, na
których zdeponowano 106,5 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, ca 95%, nie
posiadało uszczelnienia podłoża zabezpieczającego grunt i wody podziemne
przed skażeniem przeciekami. Natomiast spośród 253 zinwentaryzowanych

                                                          
3  Wg danych GUS �Ochrona Środowiska� 1999 r.
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mogilników - betonowych lub ziemnych magazynów, w których w latach 70-
tych zgromadzono ok. 10 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, 105 przewidziano
do likwidacji w 1-szej kolejności z uwagi na ich lokalizację na obszarach
ochrony głównych zbiorników wód podziemnych oraz występujące lub
zagrażające skażenie środowiska powodowane utratą szczelności tych obiektów.
Do końca 1999 roku zlikwidowano jedynie ca 3% mogilników (str. 33, 36).

2.1. Działania koordynacyjne Ministra Środowiska nad realizacją programu
likwidacji mogilników doprowadziły w latach 1998-1999 do likwidacji
jedynie 8 mogilników, a w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko
składowisk odpadów niebezpiecznych, m.in. do podjęcia opracowania
dokumentacji technicznej �Kompleksowego unieszkodliwienia odpadów wraz z
rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych �Tarnowskie Góry�
w Tarnowskich Górach�, rozpoczęcia rekultywacji zdegradowanych terenów
baz  byłych wojsk radzieckich oraz do zlecenia przez Ministra Gospodarki
opracowania projektu badawczego �Metody i środki oddziaływania na
środowisko składowisk odpadów niebezpiecznych� (str. 32, 33).

2.2. Kontrola wykazała, że w latach 1998-1999 Główny Inspektor Ochrony
Środowiska podejmował działania w kierunku ograniczenia ujemnego
oddziaływania na środowisko składowisk odpadów i mogilników, obejmujące
m.in.:
•  wykonanie krajowej inwentaryzacji mogilników wraz z oceną zagrożenia

jakie powodują dla środowiska i podziałem na wymagające likwidacji w
1-szej i 2-giej kolejności,

•  przeprowadzenie oceny działań wojewodów mających na celu likwidację
tych obiektów i rekultywację terenów skażonych wskutek nieszczelności
mogilników,

•  przeprowadzenie kontroli 108 mogilników, w wyniku których wydano 20
zarządzeń pokontrolnych, dotyczących głównie poprawy zabezpieczeń
technicznych tych obiektów (str. 35, 36).

2.3. Na terenie działania 13 skontrolowanych wioś znajdowało się 211
mogilników, tj. ca 83% zinwentaryzowanych w kraju, oraz 108 składowisk
odpadów niebezpiecznych, tj. ca 82 % składowisk docelowych. W latach
1998-1999 inspektorzy wioś przeprowadzili łącznie 202 kontrole tych
obiektów. W wyniku kontroli stwierdzono niekorzystne oddziaływanie na
środowisko 8 mogilników i 17 składowisk. W wodach podziemnych w
okolicach tych obiektów występowało wysokie, nawet kilkudziesięciokrotne
przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń chemicznych, takich jak
trujące insektycydy, związki azotu, manganu, kadmu  (str.  52, 53, 54).

3. Kontrola wykazała, że 80% zarządów województw nie posiadało rozeznania o
działających na ich terenie wytwórcach odpadów niebezpiecznych
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zobowiązanych do składania informacji o ilości i rodzaju odpadów
niebezpiecznych składowanych na składowiskach oraz o czasie ich
składowania, a także do naliczania i wnoszenia opłat za to składowanie.
Wytwarzający odpady niebezpieczne złożyli wojewodom w 1998r. i
marszałkom województw w 1999r., informacje dotyczące jedynie ca 21%4

składowanych w kraju odpadów, przy czym ponad 70% tych informacji
wpłynęło z opóźnieniem sięgającym 19 miesięcy. Wysokość opłat za
składowanie odpadów niebezpiecznych w roku 1998, wniesionych przez
zakłady na rachunki redystrybucyjne 9 zarządów województw, wyniosła
3.738,3 tys. zł. Natomiast wysokość opłat za składowanie odpadów
niebezpiecznych w roku 1999, wniesionych  na rachunki redystrybucyjne 7
zarządów województw, wyniosła 1.754,3 tys. zł. Część opłat, 15% w 1998r. i 5%
w 1999r., zakłady wniosły z opóźnieniem do 11 miesięcy. Marszałkowie
województw przekazywali środki do funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej z opóźnieniami sięgającymi 9 miesięcy (str.  55, 56,57, 59).

3.1. Nie wszystkie podmioty gospodarcze składujące odpady niebezpieczne
przedkładały marszałkom województw informacje o ilości i rodzaju
składowanych odpadów oraz o czasie tego składowania, co uniemożliwiało
weryfikację wysokości opłat wniesionych (str. 55).

•  Złożone do marszałków województw informacje o wysokości opłat za
składowanie odpadów były niejednorodne, część z nich zawierała dane o
należnościach za wszystkie składowane odpady, bez wyodrębnienia należności
za składowanie odpadów niebezpiecznych. Ponad 70% informacji wpłynęło z
opóźnieniem od kilku dni do 9 miesięcy, a część zakładów nie złożyła
omawianych informacji (str. 55).

•  W latach 1998-1999, zakłady 9 województw wniosły opłaty w wysokości ca
5,5 mln zł za składowanie odpadów niebezpiecznych. Część z ww. opłat, tj.
15% w roku 1998 i 5% w roku 1999 została wniesiona po terminie, z
opóźnieniem do 11 miesięcy (str. 56, 57).

3.2. We wszystkich urzędach marszałkowskich weryfikowano otrzymane od
zakładów informacje o wysokości opłat za składowanie odpadów, przy czym
w 7 urzędach wyliczenia opłat sprawdzano jedynie w odniesieniu do części
zakładów. Egzekucja opłat prowadzona była tylko w 5 urzędach
marszałkowskich. Kwoty zaległych opłat za składowanie odpadów wyniosły
128,7 tys. zł za rok  1998 i 46,7 tys. zł za rok 1999 (str. 57).

                                                          
4 Wg danych GUS �Ochrona Środowiska� 1999.
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3.3. Kontrola wykazała, że w 1999 r. zarządy województw otrzymały od wioś
niepełne informacje o wymierzonych i odroczonych karach za niezgodne z
przepisami lub decyzjami administracyjnymi składowanie odpadów. Jedynie
połowa inspektoratów wyodrębniała w informacjach kary za niewłaściwe
składowanie odpadów niebezpiecznych, których w latach 1998-1999
wymierzono na kwotę � odpowiednio - 522,0 tys. zł oraz 2.849,6 tys. zł, z tego
odroczono � 152,3 tys. zł w r. 1998 i 1.777,5 tys. zł w r. 1999, a zakłady
wpłaciły 8,4 tys. zł i 16,7 tys. zł, tj. 2,3% i 1,6% wymaganych kar (str. 58, 59).

3.4. Opłaty i kary gromadzone na rachunkach redystrybucyjnych urzędów
marszałkowskich stanowiły dochody m.in. powiatowych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Kontrola wykazała niedostateczne
wykorzystanie środków pfośigw � od 0% do 96%, powodowane głównie
opóźnieniami w przekazywaniu tych środków przez zarządy województw i
brakiem możliwości szacowania wielkości przychodów tych funduszy (str.
46).

4. W okresie objętym kontrolą Minister Środowiska realizował cele określone w
Polityce Ekologicznej Państwa i zadania wynikające z �Programu
wykonawczego do polityki ekologicznej państwa do 2000r.�, a dotyczące
zapobiegania powstawaniu lub  ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych oraz zwiększenia gospodarczego ich wykorzystania, m.in.
poprzez:

•  opracowanie projektu ustawy o odpadach, przyjętej przez Sejm RP w dniu
27 czerwca 1997r. i pakietu 6 aktów wykonawczych do tej ustawy, określających
zasady postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi (str. 31),

•  prowadzenie współpracy z Ministrem Gospodarki w zakresie przygotowania
krajowego planu gospodarki produktami zawierającymi toksyczne związki
polichlorobifenylu (PCB) oraz w zakresie opracowania i wdrożenia systemu
zbiórki i unieszkodliwiania przepracowanych olejów oraz baterii i akumulatorów
zawierających substancje szkodliwe (str. 32),

•  doprowadzenie do wybudowania 20 regionalnych systemów unieszkodliwiania
odpadów szpitalnych (str. 33),

•  inicjowanie i zlecanie wykonania prac naukowo-badawczych, dotyczących
postępowania z odpadami niebezpiecznymi i funkcjonowania mechanizmów
ekonomicznych w tej dziedzinie, mających na celu analizę istniejących
uregulowań prawnych i propozycje nowych rozwiązań stymulujących
podejmowanie działań dla ograniczenia ilości wytwarzanych i składowanych
odpadów oraz zwiększenia ich gospodarczego wykorzystania (str. 32).

4.1. Jak wykazała kontrola, pomimo podjęcia ww. działań, Minister Środowiska
nie osiągnął niektórych celów Polityki Ekologicznej Państwa i zadań
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określonych w programie wykonawczym do tej polityki.

•  Zamiast 20% redukcji ilości odpadów przemysłowych wymagających
składowania uzyskano jedynie 9% spadek, a ilość odpadów składowanych
na wysypiskach pozostała na poziomie 1993 roku. Wzrosła natomiast o ok.
15% ilość odpadów przemysłowych wykorzystywanych gospodarczo.

•  Nie doprowadzono do zabezpieczenia wszystkich składowisk odpadów
niebezpiecznych w celu ochrony środowiska przed skażeniem. Tylko 38%
ww. składowisk posiadało zabezpieczenia techniczne ograniczające ujemny
wpływ nagromadzonych odpadów na środowisko.

•  Z planowanych do wybudowania do 2000r. trzech regionalnych zakładów
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych � w Bydgoszczy, Dąbrowie
Górniczej i w Warszawie � oddano do eksploatacji tylko zakład w Dąbrowie
Górniczej. Pozostałych dwóch inwestycji nie rozpoczęto (str. 33).

4.2. Kontrola 16 urzędów wojewódzkich i 13 starostw powiatowych wykazała, że
wojewodowie i starostowie nie posiadali dostatecznego rozeznania o
gospodarce odpadami niebezpiecznymi prowadzonej na terenie objętym ich
właściwością i tak:

•  spośród 16 skontrolowanych urzędów wojewódzkich, tylko 8 prowadziło
rejestr zakładów wytwarzających bądź usuwających odpady niebezpieczne,
pozostałe urzędy wojewódzkie posiadały informacje o takich zakładach
jedynie na podstawie rejestru wniosków o wydanie zezwoleń na wytwarzanie
lub usuwanie odpadów niebezpiecznych (str. 38),

•  tylko 2 spośród 13 objętych kontrolą starostw powiatowych posiadały
informacje o wytwórcach i odbiorcach odpadów niebezpiecznych działających
na terenie powiatu, jak również o ilości i stanie technicznym składowisk
odpadów. Pozostałe starostwa powiatowe, oprócz częstochowskiego,
prowadziły natomiast rejestry wniosków o wydanie zezwoleń na wytwarzanie
lub usuwanie odpadów niebezpiecznych (str. 42, 43).

4.3. Analiza wyników kontroli przeprowadzonych w 74 podmiotach gospodarczych,
w tym w 33 wytwarzających odpady niebezpieczne, pozwoliła ustalić, że w roku
1999 w porównaniu z rokiem 1998, ilość odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych przez te zakłady uległa zmniejszeniu o ok. 16%, ilość
unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych wzrosła o 26%, ilość odpadów
niebezpiecznych składowanych na składowiskach zmniejszyła się o 16%,
natomiast ilość odpadów wykorzystywanych zmalała o 10%. (str.  61, 69, 74, 77).

4.4. Spośród 33 zakładów wytwarzających odpady niebezpieczne, 19 podejmowało
działania, głównie inwestycyjne, mające na celu ograniczenie ilości
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, takie jak: zmiana technologii
produkcji na mniej odpadową, budowa instalacji do recyklingu odpadów lub
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instalacji do odzysku surowców z odpadów  (str. 66, 67).

4.5. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) monitorując gospodarkę
odpadami niebezpiecznymi w kraju w latach 1998-1999 w ramach realizacji
�Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1998-2002�, nie
obejmował całości gospodarki tymi odpadami.

•  Prowadzona przez Inspekcję Ochrony Środowiska komputerowa baza danych,
obejmująca m.in. informacje o rodzajach i ilościach wytwarzanych i
wykorzystywanych odpadów niebezpiecznych oraz o ilości i stanie składowisk
tych odpadów, zawierała niepełne i niejednorodne dane, co uniemożliwiało
rozpoznanie stanu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi.
W 1999 r. GIOŚ podjął działania w celu modyfikacji systemu.

•  Od 1994 roku do czasu zakończenia kontroli, baza danych systemu informacji
o gospodarce odpadami przemysłowymi nie była wykorzystywana do potrzeb
kompleksowej oceny stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w kraju
(str. 34).

5. W toku kontroli występowano do wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska o podjęcie stosownych działań wobec podmiotów gospodarczych,
przy kontroli których stwierdzono naruszenia przepisów i decyzji
administracyjnych lub brak realizacji zarządzeń pokontrolnych wioś w
zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wnioskowano również do
inspektorów nadzoru budowlanego o dostosowanie warunków wydanych
decyzji o wyznaczeniu składowisk do wymagań obowiązujących przepisów
prawnych (str. 88).

6. W wyniku kontroli stwierdzono uszczuplenia finansowe ogółem w kwocie
109.629.0 tys. zł, w tym:
- budżetu państwa w wysokości 4,7 tys. zł,
- państwowych funduszy celowych w wysokości 109.513,8 tys. zł.

Inne nieprawidłowości finansowe wyniosły 2.189,0 tys. zł, kwota, wobec której
NIK podjęła działania w celu jej odzyskania wyniosła  109.552,3 tys. zł, a kwota
odzyskana � 129,1 tys. zł. (str. 88, 89).

* * *
Przeprowadzona kontrola wykazała, że kierownicy zakładów przemysłowych nie
przestrzegali w pełni wymagań ustawy o odpadach. Znaczna część wytwórców, a także
odbiorców odpadów niebezpiecznych nie posiadała odpowiednich zezwoleń w zakresie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Niewłaściwie prowadzono ewidencję
odpadów niebezpiecznych, nie wywiązywano się z obowiązku składania marszałkom
województw informacji o rodzaju i ilości składowanych odpadów niebezpiecznych
oraz o czasie składowania, a także z obowiązku wnoszenia opłat za składowanie tych
odpadów.
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Wobec stwierdzonych w zakładach nieprawidłowości, dotyczących postępowania z
odpadami niebezpiecznymi, za niewystarczający uznano nadzór wioś nad tymi
jednostkami. Wiele zakładów w badanym okresie nie było poddanych kontroli wioś.

Ustalono również, że GIOŚ nie posiadał pełnej informacji o stanie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi na terenie kraju.

Wojewodowie i starostowie nie posiadali dostatecznego rozeznania o ilości podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na ich terenie i zobowiązanych do uzyskania zezwoleń
na wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych, a zezwolenia na prowadzenie
tej działalności wydawali ze znacznymi opóźnieniami. Nie posiadali również pełnej
informacji o ilości odpadów niebezpiecznych składowanych na składowiskach oraz o
ilości i stanie technicznym tych składowisk. Za niewystarczające uznano działania
wojewodów i starostów podejmowane w celu likwidacji mogilników i zabezpieczenia
składowisk odpadów niebezpiecznych, w celu ochrony środowiska, a szczególnie
gruntu i wód podziemnych, przed skażeniem związkami toksycznymi uwalniającymi
się z odpadów gromadzonych w tych obiektach.

Kontrola wykazała również nieprawidłowości w działaniu zarządów województw w
zakresie gromadzenia i egzekucji opłat za składowanie odpadów niebezpiecznych oraz
terminowej redystrybucji zgromadzonych środków na konta powiatowych funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niezadowalający był stan wykorzystania
przez samorządy powiatowe środków zgromadzonych na kontach tych funduszy.

W wyniku kontroli ustalono ponadto, że GUC I GIOŚ nie stworzyli odpowiedniego
systemu nadzoru nad międzynarodowym obrotem odpadami niebezpiecznymi.
Kontrole celne na przejściach granicznych nie zapewniały właściwej ochrony przed
nielegalnym wwozem i wywozem odpadów niebezpiecznych.

Do końca 1999 r. Minister Środowiska nie zrealizował priorytetowych celów i
zadań określonych w Polityce Ekologicznej Państwa i programie wykonawczym do tej
Polityki, odnoszących się do ochrony środowiska przed odpadami, w tym
niebezpiecznym, a dotyczących: zmniejszenia o 20% ilości wytwarzanych odpadów
przemysłowych wymagających składowania, objęcia unieszkodliwianiem bądź
bezpiecznym składowaniem wszystkich wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz
budowy regionalnych zakładów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Niezadowalające było tempo likwidacji przeterminowanych chemikaliów, głównie
środków ochrony roślin, zgromadzonych w mogilnikach.

Kontrola wykazała potrzebę ścisłego egzekwowania przepisów dotyczących
gospodarki niebezpiecznymi odpadami zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i
organy administracji rządowej i samorządowej. Niezbędne jest wzmocnienie nadzoru
Inspekcji Ochrony Środowiska nad podmiotami gospodarczymi w zakresie
postępowania z odpadami niebezpiecznymi, a Służby Celnej i Inspekcji Ochrony
Środowiska nad międzynarodowym obrotem tymi odpadami.
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3. Uwagi i wnioski

Wyniki kontroli wykazały niezadowalający stan gospodarki odpadami
niebezpiecznymi w Polsce.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości niezbędne jest podjęcie
następujących działań:

1. Minister Środowiska powinien:

•  zapewnić skuteczne działania w celu przyspieszenia likwidacji mogilników i
doprowadzenia do bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów
niebezpiecznych,

•  podjąć działania w celu doprowadzenia do wybudowania zakładów
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w Warszawie i Bydgoszczy,

•  w porozumieniu z właściwymi ministrami, określić w drodze nowelizacji
rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów, umożliwiających dokonywanie u odbiorców okresowych bilansów
odpadów odebranych od danego wytwórcy.

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powinien:

•  przyspieszyć prace nad usprawnieniem Systemu Informacji o Gospodarce
Odpadami Przemysłowymi w celu uzyskania pełnego rozpoznania o stanie
gospodarki odpadami w kraju, w tym odpadami niebezpiecznymi,

•  podjąć działania dla wzmocnienia współpracy Inspekcji Ochrony
Środowiska z wojewodami i starostami w zakresie zaprowadzenia ewidencji
zakładów wytwarzających lub usuwających odpady niebezpieczne,

•  wzmocnić nadzór nad międzynarodowym obrotem odpadami
niebezpiecznymi we współpracy z GUC,

•  podjąć kontrolę przestrzegania przez podmioty warunków wydanych im
zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami niebezpiecznymi,

•  spowodować przeprowadzanie przez wioś kontroli ukierunkowanych na
badanie przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów dotyczących
postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz badanie realizacji
wydanych zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami niebezpiecznymi.

•  rozważyć możliwość opracowania krajowego wykazu zakładów szczególnie
szkodliwych dla środowiska, z uwzględnieniem wniosków wynikających z
ocen oddziaływania na środowisko.

3. Prezes Głównego Urzędu Ceł powinien:

•  zapewnić niezwłoczne przekazywanie do wiadomości odpowiednich
urzędów celnych kopii decyzji GIOŚ zezwalających na międzynarodowy
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obrót odpadami niebezpiecznymi,

•  spowodować podjęcie współpracy urzędów celnych z wioś w zakresie
identyfikacji odpadów niebezpiecznych wywożonych z kraju lub
przewożonych przez polski obszar celny,

•  zapewnić pełne ewidencjonowanie przez urzędy celne odpraw odpadów
niebezpiecznych wywożonych z kraju i przewożonych przez polski obszar
celny w tranzycie, uwzględniając m.in. wpisywanie do dokumentu odprawy
celnej ilości i rodzaju odpadów, kodu taryfy celnej i nazwy przewoźnika, a
także zapewnić  przestrzeganie miejsca przekraczania granicy, wskazanego
w decyzji GIOŚ,

4. Wojewodowie i starostowie powinni odpowiednio:

•  przyspieszyć działania zmierzające do likwidacji mogilników i rekultywacji
terenów skażonych składowanymi odpadami niebezpiecznymi, a także do
ograniczenia oddziaływania na środowisko składowisk odpadów
niebezpiecznych,

•  kontynuować lub podjąć działania w celu zwiększenia gospodarczego
wykorzystania odpadów niebezpiecznych i ograniczenia ilości odpadów
składowanych na składowiskach,

•  zapewnić skuteczny nadzór nad przestrzeganiem przepisów Kpa przy
wydawaniu decyzji związanych z wykonywaniem ustawy o odpadach,

•  wzmocnić współpracę z wioś w zakresie wymiany informacji o wytwórcach i
odbiorcach odpadów niebezpiecznych,

•  zaprowadzić ewidencję podmiotów gospodarczych wytwarzających lub
odbierających odpady niebezpieczne,

•  prowadzić nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty gospodarcze decyzji
administracyjnych, dotyczących postępowania z odpadami
niebezpiecznymi,

•  podjąć działania zapewniające większe wykorzystanie środków
gromadzonych na kontach powiatowych funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, z ewentualnym ukierunkowaniem na ochronę
środowiska przed odpadami niebezpiecznymi.

5. Marszałkowie województw powinni:

•  we współpracy z wioś, wojewodami i starostami opracować wykaz zakładów
składujących odpady, w tym niebezpieczne, co umożliwi zarówno pełnienie
nadzoru nad tymi jednostkami, jak również prowadzenie ewentualnej
egzekucji opłat za składowanie odpadów,

•  egzekwować należne opłaty i kary za składowanie odpadów
niebezpiecznych i terminowo przekazywać je na konta powiatowych
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska powinni:

•  współpracować marszałkami województw oraz wojewodami i starostami w
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zakresie ustalenia wykazu podmiotów gospodarczych wytwarzających lub
odbierających odpady niebezpieczne,

•  podjąć współpracę z urzędami celnymi w zakresie identyfikacji
odprawianych przewozów odpadów niebezpiecznych,

•  w pełni egzekwować realizację zarządzeń pokontrolnych,

•  zwiększyć kontrolę zakładów gospodarujących odpadami niebezpiecznymi,
z uwzględnieniem okresowego rozliczenia odpadów przekazywanych
końcowemu odbiorcy,

•  bardziej rygorystycznie egzekwować od podmiotów gospodarczych
przestrzeganie przepisów prawa i decyzji administracyjnych związanych z
gospodarką odpadami niebezpiecznymi.
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II   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Analiza stanu prawnego
Do dnia 31 grudnia 1997 r. problematykę ochrony środowiska przed odpadami i

zagospodarowania  odpadów regulowały przepisy art. 53 � 58 ustawy z dnia 31 stycznia
1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska5, zwana dalej �uoś�. Przepisy uoś
wskazywały, że przy realizacji obowiązku ochrony środowiska przed odpadami, w tym
odpadami niebezpiecznymi należało uwzględnić w pierwszej kolejności ich
gospodarcze wykorzystanie. Zastosowanie innych form postępowania z odpadami, jak
likwidacja, unieszkodliwianie, gromadzenie lub wylewanie w miejscach wyznaczonych
na ten cel w planach zagospodarowania przestrzennego w sposób zapewniający ochronę
środowiska, dozwolone było tylko w odniesieniu do tych odpadów, których nie można
było gospodarczo wykorzystać. Regulacja ta była zbyt ogólnikowa i ograniczała
możliwości podejmowania działań w dziedzinie gospodarowania odpadami zgodnie z
podstawowymi wymogami ochrony środowiska.

Przepisy ogólne

Od dnia 1 stycznia 1998 r. obowiązująca ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o
odpadach zwana dalej �ustawą�6  określiła zasady postępowania z odpadami7, a w
szczególności zasady zapobiegania powstaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,
usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub
unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
ochronę środowiska (art. 1). Ustawa uregulowała także zasady postępowania z
odpadami niebezpiecznymi8. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, powstawanie odpadów
powinno być eliminowanie lub ograniczone przez wytwarzających odpady9 i odbiorców
odpadów10 niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla życia lub zdrowia
ludzi oraz dla środowiska, a także od ich ilości lub miejsca powstawania. Działania
                                                          
5 j.t. Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm. � rozdział 8 uoś został skreślony na mocy art. 64 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach z dniem 1 stycznia 1998 r.
6  Dz.U. Nr 96, poz. 592 ze zm.
7  Odpady � rozumie się przez to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami
substancje ciekłe powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i
nieprzydatne w miejscach lub w czasie, w którym powstały; za odpady uważa się również osady ściekowe.
8 Odpady niebezpieczne � rozumie się przez to te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład
chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia albo
dla środowiska.
9 Wytwarzających odpady � rozumie się przez to podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o
działalności gospodarczej oraz jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej,
powodujące powstanie odpadów.
10  Odbiorcach odpadów � rozumie się przez to podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o
działalności gospodarczej, którym wytwarzający odpady zlecili wykonanie obowiązku usuwania odpadów
z miejsc ich powstawaniu, wykorzystywania lub ich unieszkodliwiania.
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powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów powinny być planowane,
projektowane i prowadzone tak, aby m.in. zapobiegały powstawaniu odpadów,
zapewniały zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami,
których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać (art. 4
ust. 2 ustawy).

Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcenia
biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który
nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska; jest nim również
składowanie odpadów.

Uporządkowanie sposobów postępowania z odpadami wymaga klasyfikacji według
źródeł powstawania, stopnia uciążliwości, bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub
zdrowia ludzi oraz dla  środowiska.

Klasyfikacji takiej zgodnie z delegacją wynikającej z art. 6 ust. 2 ustawy dokonał
Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w rozporządzeniu z
dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów.11 Rozporządzenie to ustala
klasyfikację odpadów oraz listę odpadów niebezpiecznych.

Zezwolenia

Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wydaje starosta12, po
zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz wojewódzkiego
inspektora sanitarnego. Kopię wydanego zezwolenia starosta13 przekazuje do
wiadomości zarządowi województwa oraz właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta (art. 8 ust. 1 i 2 ).

Zezwolenie dla wytwarzających odpady niebezpieczne,  którzy budują lub utrzymują
obiekt zaliczony do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska  i zdrowia ludzi,
wydaje wojewoda po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz
wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Kopię zezwolenia wojewoda przekazuje do
wiadomości właściwemu zarządowi województwa oraz staroście, wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta (art. 8 ust. 6 i 7)14.

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji na wniosek zainteresowanego, zawierający
elementy wskazane w art. 9 ust. 1 ustawy. W zezwoleniu tym, zgodnie z art. 9 ust. 2
ustawy, określa się:

1) rodzaj oraz ilość odpadów dopuszczonych do wytworzenia w okresie roku,
                                                          
11  Dz. U. Nr 162 poz. 1135.
12  Od 1 stycznia 1999 r. � starosta. Do dnia 31 grudnia 1998 r. wojewoda.
13  Do dnia 31 grudnia 1998 r. wojewoda
14  art. 8 ust. 6 i 7 � dodany przez art. 131 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową
państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. Dz.U. Nr 406, poz. 668 ze zm. � w brzmieniu przed nowelizacją
ustawy o odpadach, ustawą  z dnia 3 marca 2000 r., zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2000r.
(Dz.U.00 Nr 22 poz. 272). Zmiana ta dotyczy art. 8 ustawy o odpadach. Kompetencje zarządu
województwa powierzono marszałkowi województwa.
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2) warunki realizacji programu  o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, a także miejsce i
warunki składowania oraz transportu odpadów, z uwzględnieniem selektywnego
postępowania z odpadami nadającymi się do wykorzystania.

Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z
uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i innych właściwości,

2) określenie ilości wytwarzanych rocznie odpadów poszczególnych rodzajów,

3) program obejmujący sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub
minimalizacji ich ilości oraz ich usuwanie, wykorzystywanie lub unieszkodliwianie
z wyodrębnieniem przewidywanego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

4) oznaczenie miejsca oraz sposób składowania i transportu odpadów uwzględniający
postępowanie z odpadami nadającymi się do wykorzystywania.

W razie, gdy wytwarzający odpady niebezpieczne narusza przepisy ustawy lub nie
przestrzega warunków określonych w zezwoleniu, organ wydający zezwolenie wzywa
go do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli wytwarzający odpady niebezpieczne,
mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub nie przestrzega warunków
określonych w zezwoleniu, organ wydający zezwolenie może je cofnąć, w drodze
decyzji, bez odszkodowania (art. 9 ust. 3 i 4 ustawy). Cofnięcie zezwolenia powoduje
wstrzymanie działalności objętej cofniętym zezwoleniem; wygaśnięcie lub cofnięcie
zezwolenia nie powoduje, wygaśnięcia obowiązku usunięcia skutków prowadzonej
działalności na koszt wytwarzającego odpady niebezpieczne (art. 9 ust. 5 i 6 ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy,  obowiązek zapobiegania powstawaniu lub
minimalizacji ilości odpadów, ich wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania
spoczywa na wytwarzającym odpady, z tym że wytwarzający odpady może zlecić
wykonanie obowiązku usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów
odbiorcy odpadów. Odbiorca odpadów niebezpiecznych jest obowiązany do
uzyskiwania zezwolenia na usuwanie tych odpadów, w tym na transport, na ich
wykorzystywanie lub unieszkodliwianie.15 Zezwolenie wydaje, w drodze decyzji,
starosta16 właściwy ze względu na miejsce wykorzystywania lub unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora
sanitarnego oraz właściwego wójta,  burmistrza lub prezydenta miasta (art. 11 ust. 3
ustawy). Zezwolenie dla odbiorców odpadów niebezpiecznych, którzy budują lub
utrzymują obiekt zaliczony do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi, wydaje  wojewoda (art. 11 ust. 3a ustawy)17. Wymogi, jakie powinien
spełniać wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa wyżej, określa art. 11 ust. 4
ustawy. Winien zawierać m.in.:

                                                          
15  Nowelizacja ustawy z dniem 15 kwietnia 2000 r. do art. 11 ust. 2 wprowadziła odpowiedzialność
odbiorców odpadów za wykonanie swoich czynności.
16  Do dnia 31 grudnia 1998 r. wojewoda.
17  Art. 11 ust. 3a dodany przez art. 131 pkt 4 lit.b) ustawy j.w. w związku z reformą ustrojową państwa.
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1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do usuwania,
wykorzystywania lub unieszkodliwiania, z uwzględnieniem ich podstawowego
składu chemicznego i innych właściwości,

2) określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów, poddawanych
usuwaniu, wykorzystywaniu lub unieszkodliwianiu,

3) oznaczenie miejsca oraz przedstawienie sposobu składowania i transportu odpadów
niebezpiecznych, z uwzględnieniem selektywnego postępowania z odpadami
nadającymi się do wykorzystania,

4) przewidywany okres wykonywania działalności związanej z usuwaniem odpadów
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania, wykorzystywaniem odpadów lub ich
unieszkodliwianiem.

W zezwoleniu zaś, zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy określa się m.in.:

1) rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych usuwanych w okresie roku, odpowiednie
sposoby ich usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania przez odbiorców
odpadów,

2) miejsce oraz warunki składowania i transportu odpadów niebezpiecznych, z
uwzględnieniem postępowania z odpadami nadającymi się do wykorzystania,

3) czas obowiązywania zezwolenia.

4) inne warunki związane ze specyfiką odpadów niebezpiecznych, a także potrzebą
zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.

W przypadku naruszania przepisów ustawy lub nieprzestrzegania warunków
określonych w zezwoleniu, organ wydający zezwolenie wzywa odbiorcę odpadów
niebezpiecznych, do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Natomiast jeśli odbiorca
nadal narusza przepisy ustawy lub nie przestrzega warunków określonych w zezwoleniu
pomimo wezwania go do ich zaniechania, organ wydający zezwolenie może cofnąć to
zezwolenie w drodze decyzji, bez odszkodowania (art. 11 ust. 6 i 7 ustawy). Cofnięcie
zezwolenia powoduje wstrzymanie działalności objętej zezwoleniem, ale nie powoduje
wygaśnięcia obowiązku usunięcia skutków prowadzonej działalności na koszt odbiorcy
odpadów (art. 11 ust. 8 i 9 ustawy)

Wytwarzający odpady i odbiorca odpadów są obowiązani do prowadzenia ilościowej i
jakościowej ich ewidencji zgodnie z przyjętą klasyfikację odpadów oraz listą odpadów
niebezpiecznych (art. 13 ust. 1 ustawy). Ewidencja zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy
powinna zapewnić ilościową i jakościową kontrolę:
1) wytwarzanych odpadów,
2) obrotu i przekształcania odpadów w trakcie ich usuwania do miejsc

wykorzystywania lub unieszkodliwiania,
3) prawidłowości naliczania opłat za składowanie odpadów, a także wymierzania kar

za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym lub niezgodnie z
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wymaganiami dot. wyznaczenia składowiska, o którym mowa w art. 22.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 12 września
1998r. wydał rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości
odpadów umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania.18

Zasady zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub minimalizacji ich
ilości powinny być ustalane w pierwszej kolejności w procesach planowania i
projektowania. Odpady niebezpieczne powinny być w pierwszej kolejności
wykorzystywane lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Usuwanie odpadów
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy ich
wykorzystywanie lub unieszkodliwianie w tych miejscach jest niewykonalne bądź też
nieracjonalne ze względów ekologicznych lub ekonomicznych (art. 14 ust. 1-3 ustawy).
Organ wydający zezwolenie, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora
sanitarnego, może w drodze decyzji, określić dodatkowe obowiązki związane z
postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi, niezależnie od ustaleń zawartych w
zezwoleniu, jeśli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz ochrony
środowiska (art. 15 ustawy)19.

Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 ustawy odpady niebezpieczne umieszcza się na składowiskach
odpadów niebezpiecznych. Jeżeli umieszczenie odpadów niebezpiecznych na
składowiskach odpadów niebezpiecznych jest niemożliwe, odpady niebezpieczne mogą
być składowane na wydzielonych częściach innych składowisk, jeżeli spełniają warunki
określone w art. 22 ustawy.

Na składowanie odpadów niebezpiecznych w wydzielonych częściach innych
składowisk wymagane jest zezwolenie starosty20, wydawane w drodze decyzji, po jej
uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

Wytwarzający odpady niebezpieczne dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na
składowanie odpadów niebezpiecznych, zgodę zarządzającego składowiskiem odpadów,
potwierdzającą, że jest możliwe składowanie odpadów niebezpiecznych, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w art. 23 ust. 2  ustawy. Składowanie lub wylewanie odpadów
może się odbywać wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym; a wyznaczenie
składowiska odpadów dokonywane jest w trybie przepisów o zagospodarowaniu
przestrzennym (art.  21 ust. 1 i 2 ustawy).

Ponadto przy budowaniu składowiska odpadów wymagane jest pozwolenie na budowę
takiego składowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane21.

                                                          
18  Dz. U. Nr 121 poz. 794
19  Art. 15 zmieniony przez art. 131 pkt 6 ustawy j.w. w związku z reformą ustrojową państwa z dniem 1
stycznia 1999 r.
20  Od dnia 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą ustrojową państwa - poprzednio wojewoda
21  Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.
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Międzynarodowy obrót odpadami

Przepisy ustawy regulują również międzynarodowy obrót odpadami polegający na
przywozie odpadów z zagranicy na terytorium państwa polskiego, przewozie odpadów
pochodzących z zagranicy przez terytorium państwa polskiego oraz wywozie odpadów
za granicę z terytorium państwa polskiego. Ustawa o odpadach w stosunku do obrotu
odpadami niebezpiecznymi zaostrzyła rygory postępowania. Ustawa zakazała przywozu
z zagranicy odpadów niebezpiecznych (art. 43 ustawy). Wywóz za granicę odpadów
niebezpiecznych jest dopuszczalny wyłącznie za zezwoleniem Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, o którym Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia
Prezesa Głównego Urzędu Ceł i Komendanta Głównego Straży  Granicznej (art. 44 ust.
1 ustawy). Zezwolenie takie może być wydane jeżeli sposób postępowania z odpadami
za granicą będzie bezpieczny dla środowiska, właściwe organy władz państwa
przyjmującego odpady niebezpieczne oraz państw przez których terytoria odpady te
będą przewożone, wyrażą zgodę na ich przyjęcie oraz przewóz (art. 44 ust. 2 ustawy).

Zezwolenie, o którym mowa wyżej wydaje się na czas oznaczony, na wniosek
wywożącego odpady, zawierający elementy wskazane w art. 44 ust. 4 ustawy.

Na przewóz odpadów niebezpiecznych przez terytorium państwa polskiego wydaje się
również zezwolenie na czas oznaczony i na wniosek spełniający wymogi z art. 44 ust. 8
ustawy.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w rozporządzeniu z
dnia 6 kwietnia 1998 r. określił listę odpadów, których przywożenie z zagranicy nie
wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska22, a Minister
Gospodarki w rozporządzeniu z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami ustalił wzory takich
dokumentów23.

Opłaty i kary pieniężne

Wytwarzający odpady jest obowiązany do naliczania i wnoszenia opłat za umieszczanie
odpadów na składowisku odpadów oraz za czas ich składowania, będących opłatami za
gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian (art. 26
ustawy).

Opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów oraz za czas ich
składowania wytwarzający odpady wnosi do dnia 31 stycznia następnego roku po roku,
w którym składowano odpady24. Opłaty te wnosi się na rachunek redystrybucyjny
urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów
(art. 27 ust. 1 i 2 ustawy). Obowiązek wnoszenia opłat za składowanie na określonym

                                                          
22  Dz. U. Nr 47 poz. 299 ze zm.
23  Dz. U Nr 69 poz. 768 � rozporządzenie to uchyliło w tym zakresie zarządzenie Ministra Współpracy

Gospodarki z Zagranicą z dnia 8 sierpnia 1994 r. (MP Nr 46 poz. 374).
24  Na skutek  nowelizacji ustawy z dniem 15 kwietnia 2000 r. termin wniesienia opłat przedłużono do

końca lutego następnego roku.
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składowisku odpadów wygasa z dniem zakończenia eksploatacji składowiska  lub jego
części wydzielonej i wykonania prac rekultywacyjnych (art. 28 ustawy). Przepis art. 29
ustawy nałożył na wytwarzającego odpady obowiązek składania marszałkowi
województwa informacji o rodzaju i ilości umieszczonych na składowisku odpadów
oraz o czasie ich składowania w terminie, o którym mowa wyżej, natomiast gdy dotyczy
to budowania lub utrzymania obiektu zaliczanego do inwestycji szczególnie
szkodliwych dla  środowiska i zdrowia ludzi, takie informacje składa się wojewodzie.

Wysokość opłat za składowanie określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 30
grudnia 1997 r. w sprawie opłat za składowanie25, które od dnia 1 stycznia 1999 r.
zastąpione zostało rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1998 r.26

W razie niedopełnienia przez wytwarzającego odpady obowiązku uiszczenia opłaty, o
której mowa wyżej, zarząd województwa27 wydaje decyzję, w której określa jej
wysokość. W przypadku nie złożenia przez wytwarzającego odpady informacji o
rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku lub złożenia informacji
nierzetelnej, zarząd województwa28 wydaje również decyzję, w której określa wysokość
opłaty na podstawie ustaleń dokonanych we własnym zakresie, stosując stawki opłat
powiększone o 100% (art. 33 ust. 1 i 2 ustawy). W razie nieterminowego uiszczenia
opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe
regulowanie zobowiązań podatkowych (art. 34 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 36 ustawy
obowiązek uiszczenia opłaty ulega przedawnieniu z upływem 5 lat � licząc od końca
roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty.

Ustawa o odpadach reguluje również zasadę nakładania kar pieniężnych. Przepis art. 37
ust. 1-3 stanowi, że karę pieniężną wytwarzającemu odpady wymierza wojewódzki
inspektor ochrony środowiska za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie
wyznaczonym lub niezgodnie z wymogami określonymi decyzją właściwemu organu
administracji architektoniczno-budowlanej o pozwoleniu na budowę składowiska
odpadów. Karę pieniężną wymierza się w zależności od rodzaju i ilości odpadów.
Wytwarzający odpady karę pieniężną wnosi na rachunek redystrybucyjny
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska29 właściwego ze względu na miejsce
składowania odpadów.

Ponadto wojewódzki inspektor ochrony  środowiska wysokość kary pieniężnej zwiększa
o 100% w razie wyrzucenia bądź wylania odpadów  m.in.:
1) do wód powierzchniowych, podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub morza

terytorialnego,
                                                          
25  Dz. U Nr 162 poz. 1116.
26  Dz. U Nr 162 poz. 1128 ze zm.
27  Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 3 marca 2000 r. z dniem 25 kwietnia 2000 r. powierzyła tę

kompetencje marszałkowi województwa.
28  Patrz, jak wyżej, przypis nr  27.
29  Od dnia 15 kwietnia 2000 r. w związku z nowelizacja ustawy o odpadach opłatę wnosi się na rachunek

dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego. Zmiana jest wynikiem występujących w praktyce
wątpliwości co do właściwości organu pobierającego karę wobec wprowadzenia reformy ustrojowej
państwa i pozostawienia przepisu art. 37 ust. 2 bez zmian.
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2) nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód,
na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,

3) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody (art. 37 ust. 5 ustawy).

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza także łączną karę pieniężną za
cały okres trwania stwierdzonego naruszenia wymagań ochrony środowiska, po
zlikwidowaniu tego naruszenia oraz gdy decyzja określająca dobowy wymiar kary
pieniężnej stanie się ostateczna (art. 37 ust. 7 ustawy).  Łączną karę pieniężną wnosi się
w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja w tej sprawie stała się ostateczna. W razie
nieterminowego uiszczenia łącznej kary pieniężnej pobierane są odsetki za zwłokę (art.
39 ustawy).

Ustawa o odpadach przewiduje również odraczanie terminu płatności i rozkładanie na
raty łącznej kary pieniężnej. Przepis art. 40 ustawy stanowi, na wniosek ukaranego,
termin płatności wymierzonej łącznej kary pieniężnej może być odroczony lub kara ta
rozłożona na raty, na okres nie dłuższy, niż 5 lat. Decyzja o odroczeniu może być
podjęta w razie stwierdzenia, że ukarany realizuje przedsięwzięcie, których wykonanie,
w okresie nie dłuższym niż 5 lat, zapewni usunięcie przyczyn wymierzenia kary
pieniężnej. Natomiast decyzja o rozłożeniu nałożonej kary pieniężnej na  raty może być
podjęta w razie stwierdzenia,  że uiszczenie w całości tej kary, w terminie 14 dni
znacznie ograniczy lub uniemożliwi prowadzenie przedsięwzięć, których wykonanie ma
zapewnić usunięcie przyczyny wymierzenia tej kary. Decyzje, o których mowa wyżej
podejmuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Kara ta zostaje podwyższona o
100% i pobierana niezwłocznie po terminie odroczenia, jeśli przedsięwzięcia nie zostały
w tym terminie wykonane, ale może być również umorzona  w całości, pod warunkiem,
że zostały terminowo wykonane przedsięwzięcia będące podstawą odroczenia płatności
łącznej kary pieniężnej i zostały usunięte przyczyny wymierzenia tej kary.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy termin przedawnienia w sprawie wymierzonej kary
pieniężnej � wynosi 5 lat, termin ten liczy się od dnia, w którym stwierdzono przyczyny
jej wymierzenia. Po upływie tego terminu nie można wydać decyzji w sprawie
wymierzania kary pieniężnej.

Uprawnienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wymierzania kar
pieniężnych wynikają również z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska.30 Zgodnie z przepisami tej ustawy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska
(art. 2 ust. 1) należy m.in.:
1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie  środowiska i racjonalnym

użytkowaniu zasobów przyrody,
2) kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania  środowiska.

Wysokość i tryb nakładania kar pieniężnych określiła Rada Ministrów w
rozporządzeniu z dnia 20 marca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania
kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz

                                                          
30  Dz. U. Nr 77 poz. 335 ze zm.
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współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych31 obowiązujące do dnia 14
stycznia 1999 r., które zastąpiono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz
rejestru decyzji dotyczących tych kar.32

Wpływy z tytułu opłat oraz z tytułu kar pieniężnych, o których mowa wyżej, stanowią
dochody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wojewódzkich oraz powiatowych33 i gminnych funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Zasady podziału wpływów między fundusze oraz ich przeznaczanie
na określone cele regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska34 (art. 41 ustawy). Zgodnie z art. 87a uoś środki Narodowego
Funduszu, wojewódzkich funduszy, powiatowych funduszy i gminnych funduszy służą
finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju. Dochodami Narodowego Funduszu, wojewódzkich
funduszy, powiatowych funduszy oraz gminnych funduszy są wpływy z tytułu opłat i
kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy i odrębnych przepisów (art. 87b ust. 1
uoś). Przepis art. 87b ust. 5 uoś stanowi m.in., że wpływy za składowanie odpadów
stanowią w 50% dochód gminnego funduszu gminy i w 10% dochód powiatowego
funduszu powiatu, na których obszarze składowane są te odpady. W przypadku, gdy
składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej, niż jednej gminy, dochód,
o którym mowa wyżej, podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni
zajmowanych przez składowisko na obszarze tych gmin (art. 87b ust. 5a uoś). Środki
powiatowych funduszy  przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych ze
składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji
ekologicznych o charakterze ponadgminnym (art. 88j uoś).

                                                          
31  Dz. U. Nr 79 poz. 399.
32  Dz. U. Nr 162 poz. 1138.
33  �powiatowych� z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reforma ustrojową państwa
34  Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 ze zm.
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2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych

Do końca 1997 roku w Polsce nagromadzono ponad 2 mld ton odpadów
przemysłowych. Roczna ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych35 wahała się od
143,9 mln ton w 1990 roku do 124,5 mln ton w roku 1997, przy czym spadek notowany
był tylko w latach 1990 � 1995 i wyniósł 14,7% natomiast od roku 1995 do roku 1997
ilość wytwarzanych odpadów wzrosła o 1,4%.

W 1997 roku, w ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych, ok. 4
mln ton, tj. 3,2%, stanowiły odpady niebezpieczne, tj. takie, które ze względu na swoje
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowiły
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska.

Wśród odpadów niebezpiecznych przeważały osady i szlamy z mokrych technologii
chemicznych i hutniczych, odpady petrochemiczne, garbarskie, lakiernicze, poszpitalne,
z przemysłu farmaceutycznego, rolnictwa i leśnictwa.

Z ogólnej ilości ok. 4 mln ton odpadów niebezpiecznych, wytworzonych w
1997r., ok. 2,9 mln ton wykorzystano gospodarczo, niewielką część - ok. 0,2 mln ton
unieszkodliwiono, ponad 0,9 mln ton zdeponowano na 2.165 składowiskach, a około 30
tys. ton wywieziono za granicę.
Największe ilości odpadów niebezpiecznych, w 1997r. wytworzono w b.
województwach: legnickim � ok. 1,3 mln ton, katowickim � ok. 0,8 mln ton i
krakowskim � ok. 0,2 mln ton. Wśród największych wytwórców odpadów
niebezpiecznych znajdowały się zakłady zaliczone do najbardziej uciążliwych dla
środowiska, umieszczone na tzw. �Liście 80� oraz na listach wojewódzkich.

Kontrole przeprowadzone w latach 1994 � 1998 przez Najwyższą Izbę Kontroli,
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, wykazały, że
przeważająca ilość zakładów przemysłowych nie przestrzegała w pełni przepisów prawa
o ochronie środowiska przed odpadami. Zakłady często nie posiadały uregulowanego
stanu formalno-prawnego w zakresie wytwarzania, wykorzystania i unieszkodliwiania
odpadów, a liczne składowiska tych odpadów, niedostatecznie zabezpieczone,
powodowały zanieczyszczenie środowiska � głównie wód podziemnych i
powierzchniowych. W wyniku dotychczasowych kontroli ustalono ponadto, że zakłady
podejmowały niewystarczające działania w kierunku ograniczenia ilości wytwarzanych
odpadów i zwiększenia ich gospodarczego wykorzystania, bądź bezpiecznego dla
środowiska unieszkodliwiania odpadów. Kontrole wykazały również nieprawidłowości
w naliczaniu i egzekwowaniu opłat za składowanie odpadów oraz niedostateczny
nadzór Inspekcji Ochrony Środowiska nad jednostkami prowadzącymi gospodarkę
odpadami.

                                                          
35 GUS � �Ochrona środowiska�, Rocznik statystyczny -1999r.
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Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska36

wykazały szereg nieprawidłowości i  naruszeń wymagań ochrony środowiska w zakresie
prowadzonej gospodarki odpadami.  Stwierdzono niewystarczające działania zakładów
w kierunku ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, przypadki spalania odpadów w
kotłowniach zakładowych nie przystosowanych do tego celu lub na tzw. placach spalań,
w niekontrolowanych warunkach. Ustalono, że odpady często gromadzone były na
terenie zakładów i na składowiskach zewnętrznych bez należytego zabezpieczenia,
stanowiąc poważne zagrożenie dla środowiska  oraz życia i zdrowia ludzi.

Szczególny problem, związany z zagrożeniem środowiska odpadami
niebezpiecznymi, stanowią tzw. �mogilniki� � ziemne lub betonowe zbiorniki, w
których w latach 70 � tych umieszczano przeterminowane środki ochrony roślin,
chemikalia, odpady szpitalne i in. W niektórych przypadkach, po wypełnieniu tych
zbiorników, odpady niebezpieczne składowano obok, w terenie do tego
nieprzygotowanym. Z biegiem czasu narastało zagrożenie środowiska, zarówno ze
strony miejsc niewłaściwego składowania odpadów niebezpiecznych, jak i samych
mogilników, które wskutek utraty szczelności stały się źródłem emisji składowanych w
nich środków do środowiska gruntowo-wodnego.

Polityka Ekologiczna Państwa, przyjęta uchwałą Sejmu RP w dniu 10 maja
1991r.37, wyznaczyła cele i główne kierunki działań dla uzyskania istotnych efektów w
ochronie środowiska, w tym w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Do priorytetów krótkookresowych w Polityce Ekologicznej zaliczono m.in.:
- likwidację lub zmianę profilu produkcji bądź realizację przedsięwzięć

ochronnych w trybie nadzwyczajnym (awaryjnym) w zakładach przemysłowych
składujących odpady niebezpieczne,

- zmniejszenie uciążliwości odpadów przez zapoczątkowanie realizacji
programów zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych i
komunalnych, ich utylizacji oraz unieszkodliwiania odpadów toksycznych.

Natomiast za priorytety średniookresowe, które powinny być zrealizowane do 2000r.,
uznano m.in.:

- zmniejszenie co najmniej o 20% ogólnej ilości wytwarzanych odpadów
przemysłowych wymagających składowania, poprzez sukcesywne wdrażanie
nowoczesnych technologii mało- i bezodpadowych,

- zwiększenie wykorzystania odpadów na cele gospodarcze,
- objęcie unieszkodliwianiem bądź bezpiecznym składowaniem wszystkich

wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,
- dostosowanie przepisów prawnych i organizacyjnych w zakresie gospodarki

odpadami do odpowiednich uregulowań obowiązujących w krajach EWG.

                                                          
36 Raport �Ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi� - 1994 r.
37 MP Nr 18, poz. 118.
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Realizacji ww. celów służyć miały działania określone w �Programie wykonawczym do
polityki ekologicznej państwa do 2000 roku�, opracowanym w b. Ministerstwie
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Środowiska we wrześniu 1994
r. i przyjętym do realizacji przez Radę Ministrów.
W sferze działań inwestycyjnych Program przewidywał:

- budowę regionalnych zakładów unieszkodliwiania przemysłowych odpadów
niebezpiecznych w Bydgoszczy, Warszawie i na Śląsku, o wydajności 20
Mg/dobę każdy,

- zorganizowanie 20 regionalnych systemów unieszkodliwiania odpadów
szpitalnych.

W działaniach pozainwestycyjnych wymieniono:
- opracowanie w latach 1994 � 1995 projektu ustawy o odpadach oraz pakietu

przepisów wykonawczych,
- prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie gospodarowania

odpadami,
- popieranie rozwoju techniki w zakresie gospodarowania odpadami.



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

31

3. Istotne ustalenia kontroli.

3.1. Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony środowiska przed
odpadami niebezpiecznymi.

3.1.1. Działania podjęte przez Ministra Środowiska

Kontrola wykazała, że w okresie 1998-1999 Minister Środowiska (do 8 listopada
1999r. Minister  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) podejmował
działania mające na celu ochronę środowiska przed odpadami niebezpiecznymi, w tym
eliminację lub ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,
zwiększenie ich gospodarczego wykorzystania oraz zmniejszenie ilości odpadów
składowanych na składowiskach i likwidacji składowisk nieczynnych. Minister
podejmował ponadto działania zmierzające do uporządkowania i uzupełnienia
obowiązujących w kraju przepisów o postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi oraz
dostosowania tych przepisów do prawa Unii Europejskiej i Konwencji Bazylejskiej.
1. W okresie objętym kontrolą Minister realizował podstawowe zadania priorytetowe

określone w Polityce Ekologicznej Państwa i w Programie wykonawczym do
polityki ekologicznej państwa do 2000r., dotyczące w szczególności: zwiększenia
ilości wykorzystywanych odpadów niebezpiecznych, ograniczenia ilości odpadów
składowanych i likwidacji mogilników � obiektów w których zgromadzono odpady
niebezpieczne, a także dostosowania przepisów prawnych o gospodarowaniu
odpadami niebezpiecznymi do uregulowań obowiązujących w krajach EWG i do
wymagań Konwencji Bazylejskiej.

2. Wprowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi oraz
ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów służyła opracowana w b. Ministerstwie
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i wprowadzona w życie z
dniem 1 stycznia 1998r. ustawa o odpadach i pakiet 6 aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Nowe przepisy prawne wprowadziły m.in. wymóg
uzyskiwania przez podmioty gospodarcze zezwoleń na wytwarzanie,
wykorzystywanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów na każdym etapie postępowania z nimi
oraz nowe zasady wnoszenia i egzekucji opłat za składowanie odpadów
niebezpiecznych, a także ulgi podatkowe dla wykorzystujących odpady.

3. W latach 1998-1999 w Ministerstwie opracowano projekt nowej ustawy o odpadach,
przekazanej do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w dniu 23 grudnia
1999r., uwzględniającej wymagania Konwencji Bazylejskiej oraz Unii Europejskiej.
Do opracowania projektu nowej ustawy wykorzystano doświadczenia wynikające ze
stosowania dotychczas obowiązującej ustawy o odpadach i wyniki prac naukowo-
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badawczych, wykonanych na zamówienie Ministerstwa.
4. W okresie objętym kontrolą prowadzono prace nad przygotowaniem nowej Polityki

Ekologicznej Państwa i Strategii zrównoważonego rozwoju Polski do 2005r.,
opracowano Koncepcję krajowego programu gospodarki odpadami i wdrażania
wymagań Unii Europejskiej w tym zakresie oraz Narodową Strategię w stosunku do
strukturalnego funduszu przedakcesyjnego ISPA w dziedzinie ochrony środowiska.

5. Minister Środowiska prowadził współpracę z Ministrem Gospodarki w zakresie
ograniczenia uciążliwości dla środowiska odpadów niebezpiecznych, w wyniku
której m.in. podjęto prace nad przygotowaniem krajowego planu gospodarki
produktami zawierającymi toksyczne związki polichlorobifenylu (PCB) oraz nad
opracowaniem i wdrożeniem systemu zbiórki i unieszkodliwiania przepracowanych
olejów oraz baterii i akumulatorów zawierających substancje szkodliwe. Efektem tej
współpracy było również zlecenie przez Ministra Gospodarki projektu badawczego
�Metody i środki oddziaływania na środowisko składowisk odpadów
niebezpiecznych�, którego celem było m.in. opracowanie kryteriów wyboru terenów
dla budowy składowisk odpadów niebezpiecznych.

6. Minister Środowiska przeprowadzał oceny stanu realizacji priorytetowych celów
dotyczących odpadów niebezpiecznych, określonych w Polityce Ekologicznej
Państwa. Wyniki ocen badanego okresu zawierają informacje przedkładane
Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a
dotyczące:
- odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem mogilników

(listopad 1998),
- zagospodarowania terenów przemysłowych i strategii gospodarki odpadami na

przykładzie Województwa Śląskiego (październik 1999).
7. Z inicjatywy i na zlecenie Ministra, w okresie 1998-1999 wykonano prace naukowo-

badawcze dotyczące problematyki odpadów niebezpiecznych, takie jak.: �Analiza
skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w
Polsce�, �Projekt systemu ewidencji odpadów�, �System opłat za składowanie
odpadów oraz kar za składowanie odpadów niezgodnie z wymogami ochrony
środowiska�, �Stan mogilników na dzień 31.12.1998r.�, �Informacja o kontrolach i
podjętych działaniach w celu likwidacji mogilników w latach 1998-1999�. W roku
1999 w końcowej fazie opracowania znajdowała się dokumentacja projektowa
dotycząca kompleksowego unieszkodliwiania odpadów wraz z rekultywacją terenów
skażonych Zakładów Chemicznych �Tarnowskie Góry� w Tarnowskich Górach.

8. Staraniem b. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
likwidacja uciążliwych dla środowiska starych składowisk odpadów
niebezpiecznych, w latach 1998-1999 była jednym z priorytetów w przyznawaniu
pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW.

9. Podejmowane przez Ministra działania koordynujące i nadzorujące, doprowadziły w
badanym okresie m.in. do:
- wybudowania 20 regionalnych systemów unieszkodliwiania odpadów
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szpitalnych oraz zakładu unieszkodliwiania przemysłowych odpadów
niebezpiecznych w Piekarach Śląskich,

- likwidacji 8 mogilników zlokalizowanych w województwie lubelskim,
lubuskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim,

- zmniejszenia o 9% ilości składowanych odpadów przemysłowych w latach
1996-1998,

- rozpoczęcia rekultywacji zdegradowanych terenów baz byłych wojsk
radzieckich.

Ustalenia kontroli, obok pozytywnych działań Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, a od 9 listopada 1999r. Ministra Środowiska, wykazały
również nieprawidłowości, mianowicie:
1. Do końca 1999r. w Ministerstwie nie zakończono prac nad nową Polityką

Ekologiczną Państwa i nie opracowano, wynikającego z tej Polityki, krajowego
programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, do czego
zobowiązywała ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. W dniu 17 listopada
1999 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Ministerstwo �Założenia
nowej polityki ekologicznej państwa�.

2. Nie uzyskano 20% redukcji ogólnej ilości odpadów przemysłowych wymagających
składowania, co stanowiło jeden spośród średniookresowych priorytetów Polityki
Ekologicznej Państwa. Ilość odpadów przemysłowych składowanych na
zakładowych składowiskach w latach 1996-1998 zmniejszyła się, jak zaznaczono,
o 9%, i wyniosła w 1998 roku 1,82 mld ton, osiągając stan z roku 1993.

3. Nie osiągnięto średniookresowego celu Polityki Ekologicznej Państwa, jakim było
objęcie bezpiecznym składowaniem wszystkich wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych. W dalszym ciągu część składowisk odpadów niebezpiecznych nie
posiada zabezpieczeń chroniących środowisko przed skażeniem.

4. Z trzech planowanych do realizacji regionalnych zakładów unieszkodliwiania
przemysłowych odpadów niebezpiecznych o wydajności 20t/d każdy, zrealizowano
jedynie zakład w Dąbrowie Górniczej. W Warszawie i Bydgoszczy nie rozpoczęto
budowy zakładów.

5. Działania koordynacyjne Ministra nad realizacją programu likwidacji
przeterminowanych chemikaliów, głównie środków ochrony roślin, zgromadzonych
w mogilnikach, których efektem do końca 1999r. była likwidacja
8 mogilników, wobec potrzeby zlikwidowania ponad 250 tych obiektów i ponad
1000 magazynów, w których gromadzono odpady niebezpieczne, nie rokowały
realizacji przedmiotowego programu w planowanym okresie, tj. do 2010r.
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3.1.2. Zadania realizowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jak wykazała kontrola, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, działając za
pośrednictwem wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, prowadził w badanym
okresie monitoring stanu środowiska oraz kontrolę przestrzegania prawa o ochronie
środowiska przez podmioty gospodarcze, m.in. w zakresie postępowania z odpadami
niebezpiecznymi.

1. Realizowano �Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1998-2002�,
który w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi obejmował zbieranie
danych o ilości i rodzajach odpadów wytwarzanych i wykorzystywanych przez
największych wytwórców oraz o ilości i stanie składowisk. Wyniki monitorowania
gromadzone były w komputerowych bazach wioś i stanowiły podstawę Systemu
Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi � Systemu �SIGOP�. Baza
danych SIGOP, mimo szerokiego zakresu gromadzonych informacji, wykazywała
nieprawidłowości uniemożliwiające pełne rozpoznanie stanu gospodarki odpadami,
a mianowicie:

− dane o ilości wytwarzanych odpadów nie obejmowały wszystkich
wytwarzających, a kryteria wyboru zakładów do ankietyzacji były
niejednoznaczne,

− gromadzone w bazie danych informacje o rodzajach i ilościach wytwarzanych
odpadów były niejednorodne (błędna klasyfikacja, różne jednostki miary �
wagowe, objętościowe),

− różny był zakres informacji dostarczanych przez poszczególne województwa.

Od  1999r. na zlecenie GIOŚ prowadzona była modyfikacja Systemu w celu
uzupełnienia i ujednorodnienia gromadzonych danych oraz umożliwienia
przeprowadzenia pełnej oceny gospodarki odpadami w kraju.

Od 1994 roku, w którym opracowano �Raport o stanie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi przemysłowymi (I i II grupa) w Polsce w 1992 r.�, nie
wykorzystano bazy SIGOP do przedstawienia oceny stanu gospodarki odpadami.

2. Prowadzono nadzór nad przestrzeganiem prawa o ochronie środowiska, w tym
przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, przez wytwarzających i
odbierających odpady niebezpieczne.

W okresie 1998 - I poł. 1999 r. Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła
ogółem 24.126 kontroli podmiotów gospodarczych, w tym 21 kontroli przy
współudziale Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W wyniku kontroli wydano łącznie 1.159 decyzji wymierzających kary pieniężne,
w wysokości 161.651,6 tys. zł w 1998 r. i 60.361,8 tys. zł w I połowie 1999 r., za
naruszenie wymagań ochrony środowiska, z czego z uwagi na podejmowane przez
podmioty działania proekologiczne, odroczono płatność kar na kwotę 149.752,5
tys. zł w roku 1998 i na kwotę 64.255,0 tys.zł w I półroczu 1999r. Spłatę kar w
wysokości 1.070,3 tys. zł w roku 1998 rozłożono na raty. Ukarane podmioty
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gospodarcze w 1998r.wpłaciły 2.979,7 tys.zł. Do czasu zakończenia kontroli, GIOŚ
nie posiadał informacji o wysokościach kar wpłaconych  w 1999r.

W statystyce kar prowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska, nie
wydzielono kar za składowanie odpadów niebezpiecznych w miejscu na ten cel nie
wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami określonymi decyzją organu
właściwego w sprawach nadzoru budowlanego o pozwoleniu na budowę
składowiska odpadów.

3. Szczególnym nadzorem GIOŚ objęte były zakłady najbardziej uciążliwe dla
środowiska w skali kraju, umieszczone na tzw. �Liście 80�. Wg stanu na
31.12.1999 r. na �liście� znajdowało się 61 zakładów.
Od sporządzenia pierwszej listy (1990 r.) do 01.12.1999 r. skreślono z niej 31
zakładów (z tego 5 w 1998 r. i w 4 w roku 1999) oraz wpisano na nią 6 zakładów
(w tym jeden � Kopalnia Siarki �Grzybów� w Rzędowie w 1998 r., a pozostałe w
roku 1994).
Na liście tej nie było zakładów zaliczonych do najbardziej uciążliwych dla
środowiska tylko ze względu na postępowanie z odpadami niebezpiecznymi - we
wszystkich zakładach występowały problemy dotyczące korzystania z różnych
zasobów środowiska.

Nadzór GIOŚ nad tymi zakładami polegał głównie na koordynowaniu działań
podejmowanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz udziale
inspektorów GIOŚ w kontrolach przeprowadzanych przez wioś.
Inspektorzy GIOŚ przeprowadzali dodatkowe kontrole w zakładach, które
występowały z wnioskiem o skreślenie z �listy� oraz prowadzili procedury
warunkowego skreślenia z �listy.

4. Przeprowadzano oceny gospodarowania wybranymi grupami odpadów
niebezpiecznych, w których analizowano rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych, sposoby ich wykorzystania i unieszkodliwiania, stan techniczny
składowisk odpadów, przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów o
ochronie środowiska przed odpadami niebezpiecznymi.
W wyniku takich ocen, w badanym okresie opracowano raporty �Stan środowiska
w Polsce� (1998 r.) i �Ocena gospodarki odpadami pogalwanicznymi� (1999 r.).

5. Przeprowadzono krajową inwentaryzację tzw. mogilników, obiektów w których  w
latach 70-tych zgromadzono ok. 10 tys. Mg odpadów niebezpiecznych. .
W wyniku przeprowadzonych badań w tym zakresie, opracowano raport �Stan
mogilników na dzień 31 grudnia 1998 r.�, zaktualizowany w roku 1999, w którym
oprócz zamieszczenia danych o wielkości, lokalizacji i stanie technicznym tych
obiektów, dokonano podziału mogilników na wymagające likwidacji w I i II-giej
kolejności, odpowiednio 105 i 148 mogilników.
Oceniono również działania, podjęte w latach 1998-1999 w poszczególnych
województwach, mające na celu likwidację mogilników i rekultywację terenów
skażonych gromadzonymi w nich odpadami. Wyniki oceny przedstawiono w
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�Informacji o kontrolach i podjętych działaniach w celu likwidacji mogilników w
latach 1998-1999�, opracowanej w styczniu 2000r. Z Informacji tej wynikało, że
działań likwidacyjnych nie prowadzono w 6 województwach: w dolnośląskim,
małopolskim, opolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i
zachodniopomorskim.
Wg stanu na 31.12.1998 r. na terenie kraju zidentyfikowano 253 mogilniki.
W latach 1998 � 1999 inspektorzy wioś przeprowadzili 108 kontroli tych obiektów,
w wyniku których wydali 20 zarządzeń pokontrolnych.

6. Oceniano wpływ na środowisko składowisk odpadów. Wg danych za 1998r., w
ewidencji Inspekcji Ochrony Środowiska znajdowało się 1166 składowisk odpadów
przemysłowych, w tym 447 składowisk odpadów niebezpiecznych. Wśród
składowisk odpadów niebezpiecznych znajdowało się 115 składowisk
tymczasowych, 64 składowiska rotacyjne oraz 131 składowisk docelowych. Nie
określono statusu 137 składowisk. Badania kontrolne przeprowadzone przez
Inspekcję Ochrony Środowiska wykazały, że wśród 447 składowisk, na których
zdeponowano ok. 106,5 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, tylko 13 posiadało
wielowarstwowe zabezpieczenie podłoża przed przeciekami, a 8 zabezpieczenia
jednowarstwowe. Pozostałe 426 składowisk, tj. 95%, nie miało uszczelnionego
podłoża i stwarzało zagrożenie skażenia gruntu i wód podziemnych toksycznymi
substancjami pochodzącymi ze składowanych odpadów. Sprawozdawczość
statystyczna prowadzona w GIOŚ nie obejmowała liczby składowisk odpadów.

7. Wydawano zezwolenia na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę i na ich
przewóz przez terytorium Polski.
W latach 1998-1999 rozpatrzono 53 wnioski o wydanie zezwoleń na wywóz
odpadów niebezpiecznych za granicę oraz 9 wniosków o wydanie zezwoleń na
tranzyt, w wyniku czego:

− wydano 22 decyzje zezwalające na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę
i 7 pozwoleń na przewóz takich odpadów przez terytorium kraju w tranzycie.
W decyzjach określano rodzaj i ilość wywożonych / przewożonych odpadów
niebezpiecznych, termin realizacji transportu oraz wskazywano przejście
graniczne, którym odpady te będą przewożone,

− odmówiono wydania zezwoleń w 2 przypadkach, a w 10�ciu postępowanie
umorzono. Nie rozpatrzono 3-ch wniosków z powodu niepełnej dokumentacji, a
18 wniosków było w trakcie rozpatrywania.

Kopie wydanych zezwoleń GIOŚ przekazywał do wiadomości Prezesowi GUC oraz
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz właściwym wojewodom.

Poza nadzorem Służby Celnej nad realizacją omawianych zezwoleń, GIOŚ nie
dysponował innym systemem kontroli międzynarodowego obrotu odpadami
niebezpiecznymi.



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

37

3.2. Ochrona środowiska przed odpadami niebezpiecznymi na szczeblu
wojewódzkim i powiatowym.

3.2.1. Działania podejmowane przez wojewodów.

W kontrolowanym okresie z dniem 1 stycznia 1999r. wprowadzono nowy
podział terytorialny kraju, w wyniku którego utworzono nowe województwa, z nowym
zasięgiem działania. Ponadto rozbudowane zostały struktury samorządu terytorialnego,
przez powołanie nowych jednostek na szczeblu powiatu i województwa, w wyniku
czego zmianie uległy kompetencje i zadania wojewodów.

Ochrona środowiska przed odpadami niebezpiecznymi w zadaniach wojewodów
wiązała się z prowadzeniem w tym zakresie polityki regionalnej, zgodnej z polityką
ekologiczną Państwa, a w szczególności z podejmowaniem działań zmierzających do
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i składowanych na
składowiskach oraz zwiększenia ilości odpadów wykorzystywanych gospodarczo.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach, w okresie 1998 � 1999
wojewodowie:

- wydawali podmiotom gospodarczym zezwolenia na wytwarzanie, wykorzystywanie,
transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, a od roku 1999 tylko
zakładom zaliczanym do szczególnie szkodliwych dla środowiska,

- naliczali i pobierali opłaty za składowanie odpadów, w tym niebezpiecznych oraz
gromadzili kary za niezgodne z przepisami lub decyzjami składowanie odpadów  i
przekazywali na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od roku
1999 zakłady samodzielnie naliczały opłaty, a gromadzenie i redystrybucja ww.
opłat i kar należała do zarządu województwa,

- wydawali decyzje podmiotom gospodarczym, które nie dopełniły obowiązku
złożenia informacji o ilości i rodzajach składowanych odpadów niebezpiecznych
oraz o czasie tego składowania, a także podmiotom, które nie uiściły opłat za to
składowanie,

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich urzędach wojewódzkich.

1. W toku kontroli stwierdzono, że tylko w 7 urzędach wojewódzkich (podlaskie,
śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, dolnośląskie i małopolskie)
opracowano programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
województwa, do czego zobowiązuje ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska. W pozostałych 9 urzędach programy nie zostały
opracowane, jak podano z powodu oczekiwania na zapowiadaną nową politykę
ekologiczną państwa i program krajowy, które zgodnie z ww. ustawą miały stanowić
podstawę opracowania programów wojewódzkich.
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2. W wyniku badań kontrolnych ustalono, że w 14  urzędach wojewódzkich, tj. 87%
skontrolowanych, opracowano wojewódzkie listy zakładów najbardziej uciążliwych
dla środowiska.  Łącznie na ww. listach  zostało umieszczonych 397 podmiotów
gospodarczych i tak:
•  w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach do najbardziej uciążliwych dla
środowiska zaliczono 76 podmiotów gospodarczych,

•  w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie do najbardziej uciążliwych dla
środowiska zaliczono 51 zakładów.

•  a w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku na omawianej liście umieszczono 7
zakładów.

3. Spośród skontrolowanych 16 urzędów wojewódzkich, tylko w 8 prowadzono rejestr
zakładów gospodarujących odpadami niebezpiecznymi. Rejestry utworzono w
województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim,
lubelskim, łódzkim, opolskim i rzeszowskim. Najwięcej podmiotów
wytwarzających lub usuwających odpady niebezpieczne zarejestrowano na terenie
województwa śląskiego � 251, a najmniej w województwie lubelskim � 70.

4. Rejestr podmiotów gospodarczych zobowiązanych do posiadania
zezwolenia na wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych
prowadzono tylko w 7 urzędach wojewódzkich, w których zarejestrowano
309 zakładów, w tym w województwie śląskim zarejestrowano 194 zakłady
,w podkarpackim - 64.

5. Tylko w 9 urzędach wojewódzkich prowadzono rejestr złożonych przez
zakłady wniosków o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub usuwanie
odpadów niebezpiecznych, i tak :

•  rejestry wniosków o wydanie zezwoleń prowadzono w urzędach województwa
podlaskiego,  kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego,
podkarpackiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,

•  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim rejestr założono w trakcie kontroli,
•  w 7 urzędach rejestr nie był prowadzony, tj. w województwie dolnośląskim,

lubuskim, małopolskim,  opolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodnio-
pomorskim.

6. Podmioty gospodarcze złożyły łącznie 2028 wniosków do wojewodów o wydanie
zezwolenia na wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych. Najwięcej
wniosków złożono w województwie śląskim -1022, a najmniej w województwie
lubelskim � 7.

7. Wojewodowie, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach, w latach
1998-1999 wydali podmiotom gospodarczym 1331 zezwoleń na wytwarzanie bądź
usuwanie odpadów niebezpiecznych. Najwięcej zezwoleń wydano zakładom
województwa śląskiego - 159 w roku 1998 i 92 w roku 1999, najmniej w
województwie lubelskim - 5 w 1998r. i 29 w 1999r. Ogółem wydano 764
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zezwolenia w roku 1988 oraz 567 w roku 1999.

8. W toku kontroli ustalono, że nie wszystkie urzędy wojewódzkie terminowo
rozpatrywały wnioski zakładów o wydanie zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie
odpadów niebezpiecznych.
Spośród  883 zezwoleń na wywarzanie lub odbiór odpadów niebezpiecznych, 322
zezwolenia, tj. 35%, wydano w terminie zgodnym z kpa. Pozostałe zezwolenia
wydawano z opóźnieniem sięgającym nawet 15 miesięcy.  Jak ustalono, powodem
opóźnień było m.in.: składanie przez zainteresowanych niekompletnych wniosków,
oczekiwanie urzędów wojewódzkich na opinie wojewódzkich inspektorów
sanitarnych, starostów, burmistrzów lub prezydentów miast, a także wydłużone
rozpatrywanie wniosków przez pracowników urzędów wojewódzkich. Na przykład:
•  w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na

wytwarzanie bądź usuwanie odpadów niebezpiecznych wynikały z braków
kadrowych w urzędzie � przygotowaniem projektów decyzji omawianych
sprawach zajmowała się jedna osoba. Opóźnienia wynosiły od kilku dni do 15
miesięcy,

•  w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie opóźnienia w wydawaniu omawianych
zezwoleń sięgały 5 � 10 miesięcy i były spowodowane składaniem
niekompletnych wniosków przez podmioty gospodarcze, złożonością i
nawarstwieniem rozpatrywanych spraw, kilkumiesięczną zwłoką w
opiniowaniu wniosków przez Inspektora Sanitarnego i organy samorządowe,

•  w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zezwolenia wydawano z opóźnieniem 1,5
� 2 miesięcy, przyczyną opóźnień była konieczność uzupełniania dokumentów
składanych przez  wnioskodawców.

Jedynie  8 wojewodów, w przypadkach zbyt długiego rozpatrywania
wniosków przez organy opiniujące, monitowało o przyspieszenie wydania
opinii. Tylko 5 wojewodów (świętokrzyski, łódzki, podkarpacki, zachodnio-
pomorski i dolnosląski) informowało wnioskodawców o przedłużaniu się
terminu wydania zezwolenia i powodach opóźnienia.

9. Spośród 16 skontrolowanych urzędów wojewódzkich, 2 urzędy �
warmińsko-mazurski i opolski - nie wywiązywały się z obowiązku
przekazywania do wiadomości starostom, burmistrzom i prezydentom miast
kopii wydanych zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie odpadów
niebezpiecznych.

10. Kontrola wykazała, że 12 wojewodów podejmowało działania w celu zwiększenia
ilości odpadów wykorzystywanych gospodarczo, natomiast wojewodowie: lubelski,
lubuski, małopolski i wielkopolski nie podejmowali takich działań. I tak:

•  w  województwie śląskim wdrażano programy ochrony środowiska i strategie
rozwoju opracowane dla b. województw, objętych od 1999 r. zasięgiem
województwa śląskiego, uwzględniające ograniczenie ilości wytwarzanych
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odpadów niebezpiecznych i zwiększenie ilości odpadów wykorzystywanych,

•  w województwie mazowieckim, przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie
zezwoleń na wytwarzanie bądź usuwanie odpadów niebezpiecznych,
analizowano załączane do tych wniosków programy dotyczące postępowania z
odpadami niebezpiecznymi, pod kątem  możliwości zwiększenia wykorzystania
wytwarzanych odpadów lub ograniczenia ich oddziaływania na środowisko,

•  w województwie pomorskim realizowano zadania wynikające z �Zamierzeń w
dziedzinie ochrony środowiska w województwie gdańskim na lata 1994-2000�
oraz z �Zakładanych kierunków polityki ekologicznej w województwie
gdańskim�. W roku 1999 Wojewoda Pomorski powołał zespół ds. współpracy
administracji rządowej z samorządem województwa przy formułowaniu
strategii województwa, m.in. w zakresie postępowania z odpadami
niebezpiecznymi.

11.  Działania zmierzające do ograniczenia wpływu składowisk odpadów
niebezpiecznych na środowisko podejmowało 11 wojewodów. Na przykład:

•  Wojewoda Śląski prowadził działania zmierzające do ograniczenia
uciążliwości dla środowiska składowisk odpadów niebezpiecznych, m.in.
poprzez rekultywację terenów,

•  Wojewoda Pomorski doprowadził do wykonania oceny gospodarki odpadami
na terenie województwa, obejmującej m.in. rozpoznanie ilości i rodzajów
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, miejsc ich składowania i wpływu
składowisk tych odpadów na środowisko. Ponadto w wyniku działań Wojewody
prowadzono sukcesywną likwidację nielegalnych składowisk,

•  Natomiast Wojewoda Małopolski nie podejmował działań w kierunku
ograniczenia wpływu na środowisko składowisk odpadów niebezpiecznych i
wyjaśnił, że: �...zgodnie z obecną regulacją prawną opracowanie programów
wojewódzkich leży w kompetencji Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast
realizacja programów gospodarki odpadami została przypisana samorządom
na szczeblu gmin i powiatów. Wojewoda nie jest uprawniony do podejmowania
działań, które nie zostały mu przypisane przepisami prawa.�

12. W wyniku badań kontrolnych ustalono, że ogólna liczba mogilników
zlokalizowanych na terenie kraju, wg danych urzędów wojewódzkich, wynosiła
254. Z końcem 1999r. najwięcej mogilników znajdowało się na terenie
województwa zachodnio-pomorskiego � 37 i małopolskiego - 27, a  najmniej na
terenie województwa lubuskiego � 1 i opolskiego - 4. W mogilnikach
przechowywane były głównie chemikalia, w tym związki trujące, środki ochrony
roślin i opakowania po tych środkach, odpady pogalwaniczne, polakiernicze,
medyczne.

13. W latach 1998-1999, na terenie 6 spośród 16 skontrolowanych województw,
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podjęto działania zmierzające do likwidacji mogilników oraz ograniczenia
ujemnego wpływu na środowisko tych obiektów. W wyniku takich działań
zlikwidowano 8 mogilników i rozpoczęto prace nad likwidacją następnych 24 oraz
zapewniono bezpieczne przetrzymywanie odpadów w 10 innych mogilnikach.
I tak:

• zlikwidowano 3 mogilniki w województwie lubelskim oraz po jednym na terenie
województw: lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego,

• działania zmierzające do likwidacji mogilników podjęto w województwach: kujawsko-
pomorskim - 1 mogilnik, lubelskim � 13 mogilników, łódzkim � 1 mogilnik,
mazowieckim � 6 mogilników, świętokrzyskim- 3 mogilniki,

• uszczelniono konstrukcję 7 mogilników, zlokalizowanych w województwach:
dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim i wielkopolskim,

•  zawartość 3 mogilników, w województwie śląskim, warmińsko-mazurskim i
wielkopolskim, przełożono do nowych szczelnych komór.

14. W 1999r., wszyscy wojewodowie otrzymywali od zakładów składujących odpady
niebezpieczne, a zaliczonych do szczególnie szkodliwych dla środowiska,
informacje o ilości, rodzaju i czasie składowania tych odpadów.

15. Z powodu zmiany podziału administracyjnego kraju, urzędy wojewódzkie  nie
dysponowały pełnymi danymi o wysokości opłat naliczonych i wniesionych przez
podmioty gospodarcze w 1998r. za składowanie odpadów w 1997r. Dane uzyskane
z kontroli są fragmentaryczne.  np.:
•  w woj. łódzkim w 1998r. podmioty gospodarcze złożyły informacje o należnych

opłatach za składowanie odpadów w wysokości 45.932,62 tys. zł, z czego wpłaciły
42.158,00 tys. zł, natomiast w 1999r. naliczone opłaty wyniosły 214.877,14 tys. zł i
zostały w 100% wpłacone do urzędu marszałkowskiego,

•  w województwie śląskim za składowanie odpadów w 1998r. podmioty naliczyły
należne opłaty w wysokości 126.652 tys. zł, z czego wpłaciły 17.164 tys. zł. Urząd
nie dysponował  informacją o wysokości opłat należnych i wpłaconych za
składowanie odpadów niebezpiecznych w 1997r.

•  Dolnośląski i Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie posiadał informacji o wysokości
opłat za same odpady niebezpieczne.

16. Kontrola przeprowadzona w urzędach wojewódzkich wykazała, że w 1998r.
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wymierzyły kary za składowanie odpadów
niezgodne z przepisami lub decyzjami administracyjnymi 27 zakładom działającym na
terenie 6 województw: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim,
mazowieckim i opolskim. Wysokość wymierzonych kar wyniosła 8.686,11 tys. zł, w tym
4.952,9 tys. zł w województwie mazowieckim i 2.195,8 tys. zł w województwie
dolnośląskim. Z kwot tych 6.018,7 tys.zł odroczono.

17. W okresie objętym kontrolą wojewodowie otrzymywali od GIOŚ kopie wydanych
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zezwoleń na wywóz za granicę lub tranzyt przez terytorium Polski odpadów
niebezpiecznych.
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3.2.2. Zadania realizowane przez starostów.

Kontrolą objęto 12 starostw powiatowych i Urząd Miasta Tarnowa na prawach
powiatu.

Zakres kontroli dotyczył przede wszystkim działań podejmowanych przez urzędy
w zakresie rozpoznania ilości i rodzajów odpadów niebezpiecznych wytwarzanych,
wykorzystywanych bądź unieszkodliwianych na terenie powiatu oraz wydawania i
kontroli realizacji zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie tych odpadów. W toku
kontroli zbadano także stopień wykorzystania środków gromadzonych na kontach
powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
1. W wyniku kontroli stwierdzono, że tylko w starostwach powiatowych w Płocku i w

Rzeszowie opracowano programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
powiatów, a stan zaawansowania prac nad tymi programami w pozostałych
starostwach nie rokował szybkiego ich opracowania i przyjęcia do realizacji. Należy
jednak podkreślić, że w art. 90 ust. 3 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
nie został określony termin opracowania tych programów, a zarządy województw
nie opracowały programów wojewódzkich, z których miały wynikać zadania do
ujęcia w programach powiatowych.

2. Starostwa powiatowe nie miały dostatecznego rozeznania o ilości podmiotów
gospodarczych wytwarzających lub odbierających odpady niebezpieczne na terenie
swojego działania, jak również o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych. Jedynie w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie i we Włocławku
prowadzono rejestr wytwórców odpadów niebezpiecznych oraz ilości i rodzajów
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie powiatu. I tak:

•  Starostwo Powiatowe w Zgierzu nie prowadziło rejestru podmiotów
gospodarczych wytwarzających lub odbierających odpady niebezpieczne, nie
posiadało również danych o ilości i rodzajach odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych, wykorzystywanych lub unieszkodliwianych na terenie powiatu,

•  Starostwo Powiatowe w Częstochowie nie posiadało pełnego rozpoznania
dotyczącego ilości podmiotów gospodarczych wytwarzających,
wykorzystujących, unieszkodliwiających oraz składujących odpady
niebezpieczne na terenie powiatu oraz ilości i rodzaju wytwarzanych,
wykorzystywanych lub unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych,

•  Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim nie posiadało danych
dotyczących ilości i rodzajów odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na
terenie powiatu, a także wykazu podmiotów gospodarczych wytwarzających
odpady niebezpieczne lub zajmujących się ich wykorzystywaniem, transportem
lub unieszkodliwianiem,

3. Kontrola wykazała, że w 5 starostwach, nie posiadano informacji o ilości i stanie
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technicznym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz o ilości i rodzajach
odpadów niebezpiecznych składowanych na terenie powiatu. Na przykład:

•  Starostwo Powiatowe w Białymstoku nie dysponowało danymi o ilości i
wielkości składowisk odpadów niebezpiecznych oraz mogilników na terenie
powiatu,

•  Starostwo Powiatowe we Włocławku posiadało informacje o jednym
składowisku odpadów przemysłowych, zlokalizowanym na terenie powiatu. W
składowisku, na powierzchni 0,75 ha zgromadzono 473,5 Mg odpadów
niebezpiecznych,

•  W Urzędzie Miasta Tarnowa nie posiadano pełnego rozeznania o ilości i
wielkości składowisk odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie
powiatu tarnowskiego.

4. Na terenie 6 powiatów, spośród 13 objętych kontrolą, znajdowały się mogilniki, w
których zgromadzone zostały przede wszystkim przeterminowane środki ochrony
roślin I  ÷  IV klasy, w ilości od 4 Mg (w gminie Kaliska, powiat starogardzki) do 50
Mg (w gminie Włodawa, powiat włodawski). Niektórzy starostowie (np.
starogardzki, włocławski, gostyński) podjęli działania organizacyjne zmierzające do
likwidacji mogilników. Działania te prowadzono przy udziale wojewodów, zarządów
gmin i przy wsparciu finansowym wfośigw. Na terenie pozostałych 3 powiatów
działań takich nie podejmowano, np.:

•  na terenie Powiatu Częstochowskiego w 1999r. istniało 19 mogilników, w
których zgromadzono 10.650 kg nieprzydatnych środków ochrony roślin i
opakowań z tych środków. Starosta Powiatu  nie podejmował działań w celu
likwidacji tych obiektów.

5. Spośród 13 objętych kontrolą starostw powiatowych, w 9 prowadzono rejestry
podmiotów, które wystąpiły z wnioskami o wydanie zezwolenia na wytwarzanie
bądź usuwanie odpadów niebezpiecznych. Rejestru takich wniosków nie prowadzono
w starostwie powiatowym w Białymstoku, Włocławku, Częstochowie i Zgierzu.

6. W 1999 r. do 13 starostw powiatowych objętych kontrolą wpłynęły 622 wnioski o
wydanie zezwolenia na wytwarzanie bądź usuwanie odpadów niebezpiecznych.
Najmniej wniosków wpłynęło do Starostw Powiatowych w Białymstoku i
Włocławku � odpowiednio 11 i 14 wniosków, a najwięcej do Starostwa Powiatu
Warszawskiego*) i Starostwa Powiatowego w Zgierzu � odpowiednio 238 i 97. W
Starostwie Powiatowym w Częstochowie nie ustalono ilości złożonych wniosków ze
względu na brak rejestru. Wydzielonych rejestrów wniosków o zezwolenia na
wytwarzanie bądź usuwanie odpadów niebezpiecznych, nie prowadzono także w 3
innych starostwach (białostockim, włocławskim i zgierskim).

                                                          
*)  238 wniosków wpłynęło do Starostwa Powiatu Warszawskiego do 30.06.1999 r.
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7. Jak wykazała kontrola, z 662 wniosków o wydanie zezwoleń na wytwarzanie lub
usuwanie odpadów niebezpiecznych, 241 wpłynęło do starostw z urzędów
wojewódzkich. Były to wnioski nie rozpatrzone przez wojewodów do końca 1998
roku, a przekazane starostom na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie
niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w
związku z reformą ustrojową państwa.

•  Wojewoda Mazowiecki przekazał do Starosty Powiatu Warszawskiego 107
wniosków o wydanie zezwoleń na wytwarzanie lub odbiór odpadów
niebezpiecznych, nie załatwionych w 1998r. Wnioski przekazywane były partiami
do dnia 24 maja 1999r.,

•  Wojewoda Pomorski w styczniu 1999r. przekazał właściwym starostom 126
wniosków o wydanie zezwoleń jw., nie rozpatrzonych w 1998r.,

•  do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Wojewoda Podkarpacki przekazał 12
wniosków, w sprawie których nie zakończył postępowania administracyjnego.

8. W objętych kontrolą 13 starostwach powiatowych, w 1999r. Starostowie wydali 384
zezwolenia na wytwarzanie bądź usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ich
transport, wykorzystanie lub unieszkodliwianie), co stanowiło pozytywne
rozpatrzenie 58% wniosków złożonych przez podmioty gospodarcze.

•  Do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynęło 97 wniosków. Starosta wydał 82
zezwolenia na wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych, rozpatrując
84% otrzymanych wniosków,

•  Starosta Powiatu we Włocławku rozpatrzył 50 % spośród 14 wniosków, wydając
7 zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych,

•  Starosta Powiatu Warszawskiego do 30 czerwca 1999 r. wydał 25 zezwoleń, co
stanowiło nieco ponad 10% z 238 złożonych wniosków.

Kontrolowane starostwa, z wyjątkiem Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
prowadziły wykazy wydanych zezwoleń w formie wyodrębnionych bądź zbiorczych
rejestrów spraw załatwionych w merytorycznych komórkach zajmujących się
sprawami dotyczącymi postępowania z odpadami.

9. W toku kontroli ustalono, że spośród 13 skontrolowanych starostw powiatowych,
tylko w 3 starostwach - w Skarżysku, w Płocku oraz w Urzędzie Miasta Tarnowa,
zezwolenia wydawano w terminach zgodnych z art. 35, § 1 i 3 Kpa. W pozostałych
starostwach powiatowych zezwolenia wydawano z opóźnieniem do 6 miesięcy.

•  Starosta Powiatu Pruszkowskiego 14 zezwoleń wydał z opóźnieniem od 3 do 6
miesięcy od czasu otrzymania opinii do wniosków.

•  Starosta Powiatu Włocławskiego spośród 14 zezwoleń, 5 wydał po upływie 68
do 104 dni od dnia otrzymania wniosku. Czas rozpatrywania 2 wniosków
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wynosił ponad 8 i 9 miesięcy, a do czasu zakończenia kontroli nie wydano
decyzji.

•  W Starostwie Powiatowym w Częstochowie opóźnienia w wydawaniu zezwoleń
wynosiły od 9 do 11 miesięcy od daty skompletowania wniosku przez
wnioskodawców. Nie powiadamiano wnioskodawców o przyczynach zwłoki w
wydaniu zezwolenia, co naruszało przepis art. 36 kpa. Stwierdzono fakt
zagubienia wniosku złożonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala im. R.
Weigla w Blachowni z dnia 23.02.1999 r. o wydanie zezwolenia na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych. Wniosek ten został odnaleziony dopiero w toku
kontroli.

10. Jak wykazały badania kontrolne, powodem nieterminowego wydawania przez
starostów zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych, była
najczęściej zwłoka wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta w wydaniu opinii do wniosku. Okres oczekiwania na uzyskanie
opinii wynosił przeciętnie 1 do 2 miesięcy, a zgodnie z art. 106 § 3 Kpa, nie
powinien być dłuższy od 2 tygodni. W niektórych starostwach powiatowych
opóźnienia w wydawaniu ww. zezwoleń wynikały z braków kadrowych lub
wydłużonego okresu organizacji urzędów. Na przykład:

•  W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim opóźnienia w
rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwoleń były spowodowane brakami
kadrowymi oraz urządzaniem pomieszczeń biurowych w 1-szym półroczu
funkcjonowania starostwa,

•  W Urzędzie Miasta Tarnowa w Wydziale Ochrony Środowiska opóźnienia w
wydawaniu zezwoleń powodowane były m.in. trudnościami kadrowymi,
związanymi z kilkakrotną zmianą pracowników prowadzących sprawy. Ponadto
połowa wniosków dotyczących odpadów niebezpiecznych wpłynęła w I kwartale
1999r. co spowodowało spiętrzenie spraw do załatwienia.

11. Kopie wydanych zezwoleń starostowie przekazywali do wiadomości zarządom
województw oraz właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast. W
wyniku kontroli ustalono, że występowały przypadki opóźnień w przekazywaniu
właściwym organom kopii zezwoleń, szczególnie w I półroczu 1999 r. I tak:

•  Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim nie przekazało do wiadomości
Zarządowi Województwa Pomorskiego 23 zezwoleń na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych. Kopie ww. dokumentów wysłano dopiero w czasie kontroli
NIK,

•  Starostwo Powiatowe we Włocławku kopie wszystkich wydanych decyzji
przekazało do zarządu województwa oraz właściwym wójtom, burmistrzom i
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

•  Starosta Powiatu Rzeszowskiego kopię każdej wydanej decyzji zezwalającej na
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wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przekazywał za zwrotnym poświadczeniem
odbioru do: wnioskodawcy, wójta lub burmistrza oraz wojewódzkiego inspektora
sanitarnego, którzy opiniowali wniosek oraz do zarządu województwa.

12. We wszystkich 13 skontrolowanych starostwach powiatowych, opracowane zostały
plany przychodów i wydatków  powiatowych funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.

13. W 1999r. na konta pfośigw skontrolowanych starostw zarządy województw
przekazały środki w wysokości 5.423,2 tys.zł, z czego ponad połowę stanowiły
wpływy pfośigw Starostwa Powiatu Warszawskiego � 2.420,4 tys.zł i Starostwa
Grodzkiego w Tarnowie � 1.157,4 tys.zł.

14. Środki stanowiące przychody funduszy przekazywane były przez zarządy
województw z opóźnieniami, szczególnie w I półroczu 1999 r. Tylko 3 pfośigw, w
powiecie skarżyskim, gostyńskim i tarnowskim otrzymywały należne środki w
ustawowych terminach. Starostwo Powiatowe w Białymstoku i Zgierzu otrzymywało
środki z kilkudniowymi opóźnieniami. Do 8 starostw środki przekazywane były z
opóźnieniami dochodzącymi do 115 dni, na przykład:

•  pierwsza wpłata na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Częstochowie przekazana została z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 18 maja 1999 r., tj. z
trzymiesięcznym opóźnieniem,

•  z zestawienia przelewów na konto PFOŚiGW we Włocławku wynikało m.in., że
środki finansowe do tego Funduszu wpływały z opóźnieniem od 16 do 115 dni po
upływie miesiąca, za który były należne.

15. Opóźnienia w przekazywaniu przez urzędy marszałkowskie środków na konta
powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz brak
możliwości oszacowania w starostwach przewidywanej wielkości przychodów, były
główną przyczyną niskiego stopnia wykorzystania przychodów pfośigw,  i tak:

•  W 4 powiatach (pruszkowskim, skarżyskim, warszawskim i zgierskim) do końca
1999 r. nie wydatkowano żadnych środków pfośigw, przeznaczając je do
wykorzystania w następnych latach. Poniżej 10% powiatowych funduszy
wydatkowano w 3 powiatach: gostyńskim (0,3%), starogardzkim (4,67%) i
włodawskim (8,2%), a w 4 dalszych powiatach, wydatki nie przekroczyły 70%:
włocławskim (42%), częstochowskim (56,1%), rzeszowskim (62,6%) i
tarnowskim (70%). W powiecie białostockim i płockim ze środków pfośigw
wydatkowano odpowiednio 96,2% oraz 95,2% przychodów.

16. Wyniki kontroli wykazały, że tylko 6 spośród 13 starostw powiatowych kontrolowało
wytwórców lub odbiorców odpadów niebezpiecznych, w zakresie przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska i decyzji administracyjnych dotyczących
postępowania z tymi odpadami. Na przykład:
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•  Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przeprowadziło 12 kontroli w zakładach
przed wydaniem zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i 3 kontrole
związane z przestrzeganiem warunków wcześniej wydanych zezwoleń. W czasie
kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy o odpadach i wydanych
decyzji,

•  Starostwo Powiatowe w Częstochowie przeprowadziło  9 kontroli podmiotów
gospodarczych m.in. wytwarzających odpady niebezpieczne. Mimo stwierdzenia
wytwarzania odpadów niebezpiecznych bez zezwolenia, nie wystąpiono do wioś
o ukaranie winnych naruszenia przepisów ustawy o odpadach,

•  Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przeprowadziło 2 kontrole w zakresie
postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w zakładach, które wnioskowały o
wydanie zezwolenia na wytwarzanie takich odpadów oraz 1 kontrolę dotyczącą
przestrzegania warunków zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
w zakładzie, któremu  takie zezwolenie wydano.

17. Współpraca starostów z wojewodami, zarządami województw, wójtami, burmistrzami i
prezydentami miast ograniczała się praktycznie do przekazywania dokumentów
związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na wytwarzanie bądź
usuwanie odpadów niebezpiecznych.
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3.2.3.   Nadzór wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska prowadziły monitoring stanu
środowiska na terenie województw, sprawowały nadzór nad przestrzeganiem prawa i
decyzji administracyjnych przez podmioty gospodarcze, wymierzały oraz egzekwowały
kary za niezgodne z tymi przepisami i decyzjami korzystanie ze środowiska oraz
prowadziły bazy danych o podmiotach gospodarczych korzystających ze środowiska
oraz zakresie tego korzystania.

Kontrolą 13 wioś, m.in. w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi, objęte
zostały 2.124 zakłady w 1998 r. i 2.966 zakładów w 1999 r., w których
przeprowadzono  2.267 kontroli w roku 1998  i  3 248  w roku 1999.

Na listach wojewódzkich zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w 13
skontrolowanych wioś znajdowały się: w 1998 r. - 394  zakłady (bez WIOŚ
Poznań), w tym 72  ze względu na postępowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz
9 zakładów najbardziej uciążliwych w  skali kraju, w 1999 r.  � 326 zakładów , w
tym 73 ze względu na odpady niebezpieczne oraz 8 zakładów najbardziej
uciążliwych w skali kraju.  

W niektórych województwach listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska
zostały zlikwidowane, np.:

•  decyzją z dnia 18 grudnia 1998r. b. Wojewoda Chełmski zlikwidował �Listę
zakładów uciążliwych dla środowiska województwa chełmskiego�,

•  w 1998 r. na �liście wojewódzkiej� b. woj. zamojskiego  zostały 2 podmioty
gospodarcze,

•  w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa b. Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego  na naradzie w dniu 23.11.1999 r. ustalono, że wojewódzka lista
najbardziej uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych będzie
funkcjonować do dnia 31.12.1998 roku. W związku z nowym podziałem
administracyjnym kraju, zmianami dokonanymi w zakładach oraz
wprowadzeniem w 1998r. nowych aktów wykonawczych do ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska, lista ta straciła aktualność.

•  w dniu 2.03.1999 r. Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o zakończeniu
funkcjonowania listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska na
terenie województwa podkarpackiego, z powodu m.in. różnych kryteriów
kwalifikowania zakładów na listy w byłych województwach, które weszły w skład
woj. podkarpackiego.

4. W okresie 1998 � 1999 badane wioś skontrolowały zakłady najbardziej uciążliwe
dla środowiska, znajdujące się na �listach  wojewódzkich� i �liście krajowej�:

w 1998 r.  - 264 zakłady z b. list wojewódzkich,
  -   12 zakładów z listy krajowej,
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w 1999 r. - 266 zakładów z list wojewódzkich,
-   10 zakładów z listy krajowej.

•  W latach 1998-1999 WIOŚ w Szczecinie nie skontrolował Zakładów
Chemicznych S.A. w Policach oraz Spółki Akcyjnej Wiskord w Szczecinie,
znajdujących się na �liście krajowej�.

5. W latach 1998-1999 inspektorzy 13 badanych wioś przeprowadzili 5.515 kontroli w
podmiotach gospodarczych, m.in. w zakresie postępowania z odpadami
niebezpiecznymi, w wyniku których stwierdzili brak zezwolenia  na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych w 2040 przypadkach, co stanowiło 37% wykonanych
przez wioś kontroli, a brak zezwolenia na usuwanie odpadów w 35 przypadkach , co
stanowiło 0,7% kontroli.

I tak:

•  Zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nie posiadały m.in. Zakłady
Metalurgiczne Sp. z o.o. w Bytomiu (zakład z �listy krajowej�), Zakłady
Przemysłu Ciągnikowego S.A. w Warszawie, Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne �POLFA� w Warszawie, Zakłady Akumulatorowe S.A. w
Piastowie, Thomson Polkolor Sp. z o.o. w Piasecznie, Stocznia Remontowa
NUTA w Gdyni (wszystkie zakłady z �list wojewódzkich�), szpitale m.in. w
Kielcach (np. Wojewódzki Szpital Zespolony) i Warszawie (np. Centralny Szpital
Kliniczny, Centralny Szpital Kolejowy), Fabryka �Wagon� S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, �Polifarb� Kalisz S.A.

•  Zezwoleń na usuwanie, w tym transport odpadów m.in. nie posiadały takie
zakłady jak: SIGAR z Łańcuta, KRAMEX � Auto Serwis SP w Robczycach,
Okręgowa Spalarnia Odpadów Medycznych w Skarżysku-Kamiennej.

6. Naruszenie prawa w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi stwierdzone
zostało w 2083 przypadkach, co stanowiło 37,8% przeprowadzonych przez wioś
kontroli. Do najczęściej stwierdzonych naruszeń prawa należało: 

•  brak ewidencji wytwarzanych odpadów lub prowadzenie jej w sposób
nieprawidłowy -  1543 przypadków, tj. w 74,1% przeprowadzonych kontroli,

•  brak uzgodnienia miejsca i sposobów postępowania z odpadami - 100
przypadków, tj. w 4,8% kontroli,

•  składowanie odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu bez decyzji o
wyznaczeniu składowiska � w 87  przypadkach, tj. 4,2% przeprowadzonych
kontroli.

7. Jak ustalono w toku kontroli, w latach 1998-1999, wojewódzcy inspektorzy ochrony
środowiska 13 badanych wioś wydali łącznie 3.771 zarządzeń pokontrolnych z
zaleceniami dotyczącymi postępowania z odpadami niebezpiecznymi, które zostały
zrealizowane w 65,4%. Ponadto w okresie tym wymierzyli 68 kar w łącznej
wysokości 12.616,3 tys. zł za niezgodne z przepisami lub decyzjami
administracyjnymi postępowanie z odpadami, w tym niebezpiecznymi. Przy czym:
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- w roku 1998 wymierzono 43 kary na sumę 7.830,3 tys.zł. Kar nie wymierzały
wioś z Białegostoku, Kielc i Poznania,

- w roku 1999 wymierzono 25 kar na sumę 4 786,0 tys. zł. Kar nie wymierzały
wioś z Białegostoku, Kielc i Szczecina.

Jednocześnie niektórzy wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska prowadząc
kontrole nie egzekwowali nałożonych kar, odraczali ich realizację lub rezygnowali
z nakładania kar.

• Zakładom Metalurgicznym �Silesia� S.A. Grupa Impexmetal w Katowicach
wymierzono kary za zgromadzenie 2 719 t odpadów przemysłowych, w tym
niebezpiecznych , na hałdzie stanowiącej nielegalne składowisko (decyzją z dnia
27.05.1998r.o ukaraniu w wysokości 152.264 zł za składowanie odpadów od
27.11 � 31.12.1997r. i decyzją z dnia 05.03.1999 r. w wysokości 1.587.896 zł za
składowanie odpadów w roku 1998). Termin płatności ww. kar Śląski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska odroczył do 01.06.2001 r. w
związku ze złożeniem przez Zakłady  stosownych  wniosków. Wnioski o
odroczenie uzasadniono podjęciem działań mających na celu rekultywację
składowiska odpadów,

•  �Chłodniom Kominowym� S.A. w Gliwicach decyzją z dnia 27.07.1998r. Śląski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska naliczył karę dobową za
składowanie ( przy pocegielnianym wyrobisku) 765 ton odpadów azbestowo-
cementowych. Od kary tej Spółka odwołała się do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, który decyzję Śląskiego WIOŚ  utrzymał w mocy. Spółka
usunęła odpady o czym poinformowała ŚWIOŚ. Realizację zalecenia
potwierdzono w toku kolejnej kontroli 20.01.1999 r. Za nielegalne składowanie
odpadów w okresie 21.07 � 17.12.1998r. wymierzono Spółce karę łączną w
wysokości 183.600 zł . W związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o wydanie
zezwolenia na składowanie odpadów, ŚWIOŚ odroczył termin płatności ww.
kary do 18.12.1999 r.  Kolejną  decyzją ( z dnia 15.04.1999 r.)  karę w całości
umorzono,

•  firmie PYŁ CYNKOWY z Bolesławia z siedzibą w Krakowie Małopolski WIOŚ
wymierzył kary w wysokości 23.710 zł i 34.853,70 zł. Ponieważ termin wpłaty
ww. kar upłynął z dniem 18.04.1998r., a kary nie zostały wpłacone Inspektor
skierował w dniu 14.08.1998r. do firmy upomnienie, a w dniu 01.09.1998r.
wystawił tytuły wykonawcze. W ramach prowadzonej egzekucji należności z
tytułu pierwszej z wymienionych kar (23.710 zł), Urząd Skarbowy Kraków �
Śródmieście w okresie od 25.11 � 29.12.1998r. przekazał na rachunek WIOŚ
łącznie 10.711,43 zł, w tym należność główna wynosiła 8.153 zł, a odsetki �
2.558,93 zł. Pozostała kwota 5.557 zł oraz druga z wymienionych kar (34.853,70
zł) nie zostały wyegzekwowane do końca 1998 r. Omawiane kary, zostały
przekazane 1.01.1999 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Krakowie w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju.
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•  WIOŚ w Katowicach (Delegatura w Bielsku-Białej), w czasie dwukrotnej
kontroli firmy Fiat-Auto-Poland S.A. w Bielsku-Białej, przeprowadzonej w
1998r.  stwierdził, że  spółka deponuje odpady lakiernicze, w tym niebezpieczne,
na wysypisku komunalnym w Lipniku. Pomimo, że Spółka naruszała przepisy
ustawy o odpadach, WIOŚ nie zobowiązał jej do natychmiastowego zaprzestania
deponowania odpadów niebezpiecznych w miejscu nie wyznaczonym na ten cel.
Spółce tej  Wojewódzki Inspektor nie wymierzył  kary pieniężnej za nielegalne
składowanie odpadów.

9. W latach 1998-1999  kontrolowane wioś odroczyły płatność wymierzonych kar w
kwocie 9.667,11 tys. zł, w tym:

w 1998 r. - 2 584,24 tys. zł,
w 1999 r. - 7 082,87 tys. zł,

10. Ukarane zakłady wpłaciły w latach 1998-1999  kary w wysokości 806.11 tys. zł. w
tym :
w 1998 r. -    786,28 tys. zł,
w 1999 r. -      19,83 tys. zł,

11. Kary zaległe wynosiły 1.605,47 tys. zł  z tego:
w 1998 r. -    545,04 tys. zł,
w 1999 r. - 1.060,43 tys. zł.

12. Kopie wydanych decyzji o ukaraniu wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska
przekazywali marszałkom województw.

13. W badanym okresie, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w Katowicach,
Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie wymierzyli 99 mandatów na kwotę
12.170 zł, a wioś w Katowicach, Lublinie i Wrocławiu wydali łącznie 6 decyzji o
wstrzymaniu działalności gospodarczej powodującej naruszenie wymagań ochrony
środowiska. Np.:

•  WIOŚ w Krakowie nałożył mandat Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu
�Probet� s.c. w Niepołomicach w kwocie 500 zł za składowanie odpadów w
miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

•  WIOŚ we Wrocławiu (Delegatura w Wałbrzychu) za prowadzenie ewidencji
odpadów niezgodnie z przepisami prawa nałożył mandaty w wysokości po
500,0 zł w zakładach: Hurtownia Kamienia Budowlanego s.c. w Piławie
Dolnej i Firma �Profil� Edward Kocoń w  Żarowie,

•  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał dwie decyzje, w
dniu 16.11.1998 r. i 28.06.1999 r., dotyczące wyłączenia z eksploatacji pieców w
Państwowym Szpitalu Klinicznym w Katowicach i w Szpitalu Specjalistycznym nr 1
w Bytomiu. W piecach tych spalano odpady medyczne, w tym niebezpieczne, a
pozostałości po spaleniu ww. odpadów, zaliczane również do odpadów
niebezpiecznych, były usuwane na składowiska odpadów komunalnych.
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14. Spośród 131 istniejących w kraju docelowych składowisk odpadów
niebezpiecznych, na terenie działania 13 skontrolowanych wioś, w roku 1998
zlokalizowanych było 106 takich składowisk, w tym 3 w likwidacji i 39 składowisk
nieczynnych. W roku 1999 liczba składowisk odpadów niebezpiecznych wzrosła do
108, wśród których 2 znajdowały się w likwidacji, a 35 było nieczynnych.

15. W latach 1998-1999 badane wioś ( z wyjątkiem WIOŚ w Gdańsku, który w okresie
tym nie wykonywał kontroli) przeprowadziły łącznie 112  kontroli składowisk
odpadów niebezpiecznych, z tego :

98 r. � 49 kontroli, w tym 16 kontroli składowisk nieczynnych,
99 r. � 63 kontrole, w tym 11 kontroli składowisk nieczynnych.

16. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez wioś ustalono, że dominujące na
składowiskach odpady to: substancje węglopochodne, szlamy potrawienne, osady
poneutralizacyjne (często z cyjankami), odpady ropopochodne, smoły
porafineryjne, odpady z produkcji, obrotu i stosowania  organicznych barwników,
pulpa azbestowa, stałe odpady azbestowe, odpady mas formierskich.

17. Kontrole 61 składowisk wykonane przez wioś wykazały , że 17 składowisk, tj.
27,9% poddanych kontroli, niekorzystnie oddziaływało na środowisko.
W wyniku kontroli wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wydali 14
zarządzeń pokontrolnych, a w 2 przypadkach wymierzyli kary pieniężne.  Działania
wioś były zróżnicowane:

•  Kontrola składowiska Agencji Rozwoju Przemysłu  S.A. w Warszawie �
Oddział w Mielcu, przeprowadzona w dniu 5.10.1998 r., wykazała w gruncie
podwyższoną zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych, jonów niektórych
metali ciężkich, twardości ogólnej, utlenialności i przewodności
elektrolitycznej właściwej. O ustaleniach kontroli WIOŚ poinformował b.
Wojewodę Rzeszowskiego. W wyniku ponownej kontroli tego składowiska,
zakończonej w dniu 27.04.1999r., zobowiązano ARP do wykonywania badań
wpływu składowiska na środowisko. W październiku 1999r. Agencja przesłała
do Inspektoratu wyniki prowadzonych badań.

•  Kontrola terenu rekultywowanego składowiska na terenie Zakładu Tworzyw
Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie, przeprowadzona w dniu 17.05.1999r. przez
WIOŚ w Rzeszowie, wykazała przekroczenie stężeń wskaźników fizyko-
chemicznych w piezometrach. Ekspertyza wykazała, że po 20 miesiącach od
zakończenia eksploatacji składowisko jest reaktorem, gdzie odpady podlegają
przemianom chemicznym i biochemicznym. Próbki wody pobrane z 11
piezometrów zlokalizowanych wokół składowiska wykazały przekroczenia
wartości wskaźników fizyczno-chemicznego zanieczyszczenia tych wód,
dopuszczalnych dla III klasy jakości zwykłych wód podziemnych, m.in.: azotu
amonowego � 132-krotne, manganu � 5-krotne, kadmu � 4-krotne oraz ponad
8-krotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia formaldehydu, 4-krotne
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przekroczenia stężeń fenolu oraz podwyższoną zawartość miedzi. Składowisko
to znajduje się na obszarze wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 425. Po przeprowadzonej kontroli, Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska nie podjął żadnych działań dyscyplinujących
Zakład ERG do ograniczenia szkodliwego oddziaływania składowiska na
środowisko � temat ten został pominięty nawet w zarządzeniach  pokontrolnych
wydanych Zakładowi.

•  W grudniu 1998r. WIOŚ w Katowicach skontrolował składowisko odpadów
Huty �Gliwice� w Gliwicach. Na składowisku, na obszarze 3 ha Huta
zdeponowała 279,3 tys. ton odpadów niebezpiecznych, takich jak odpadowe
emulsje, szlamy z obróbki metali, zaolejone czyściwa, rozpuszczalniki, zużyte
świetlówki. W toku kontroli stwierdzono brak ewidencji odpadów
przyjmowanych do składowania. Składowisko nie posiadało urządzeń
zabezpieczających utrzymanie jego terenu zgodnie z wymogami ochrony
środowiska oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Zgromadzone
odpady, bez nadzoru, pozyskiwane były przez obce  firmy. Stwierdzono znaczne
zawilgocenie terenu składowiska powodowane wysokim poziomem wód
podskórnych. Badań wód podziemnych nie przeprowadzono. W zarządzeniu
pokontrolnym z dnia 31.12.1998r. zobowiązano kierownictwo Huty do
wystąpienia do właściwego organu w sprawach nadzoru budowlanego o
uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lub prowadzenie robót rozbiórkowych na
składowisku oraz do zaprzestania składowania odpadów na tym składowisku.
Do czasu zakończenia kontroli NIK, WIOŚ w Katowicach nie otrzymał od
Kierownictwa Huty informacji o realizacji zarządzenie pokontrolnego.

18. Na terenie działania 13 skontrolowanych wioś, w roku 1998 zlokalizowanych było
210 mogilników, a w roku 1999 � 211. W okresie objętym kontrolą wioś
przeprowadziły łącznie 66 kontroli mogilników, z tego:

w 1998 r. � 9 wioś przeprowadziło 27 kontroli -  kontroli nie wykonywały
wioś w Szczecinie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie,
w 1999 r. � 8 wioś przeprowadziło 39 kontroli, a wioś Gdańsku, Katowicach,
Kielcach, Krakowie i Szczecinie  kontroli nie wykonywały.

19. Spośród 38 mogilników, skontrolowanych przez wioś w badanym okresie, 8 z nich
(21%) negatywnie oddziaływało na środowisko. O wynikach kontroli wojewódzcy
inspektorzy ochrony środowiska informowali wojewodów. W 3 przypadkach
wydali zarządzenia pokontrolne zobowiązujące właścicieli mogilników do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym do poprawy stanu technicznego
tych obiektów lub właściwego czasowego składowania odpadów pochodzących z
mogilnika likwidowanego. Np.:

•  Mogilnik zlokalizowany w miejscowości Ocieka na terenie gminy Ostrów w
woj. podkarpackim, zawierał środki ochrony roślin w ilości 14.447 kg w
postaci stałej i 2.710 litrów w postaci płynnej. Analiza wody podziemnej w
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okolicy mogilnika wykazała 40-krotne przekroczenie dopuszczalnej zawartości
insektycydów z grupy węglowodorów chlorowanych (suma DDE, DDD, DDT),

•  W woj. zachodnio-pomorskim  inspektorzy WIOŚ stwierdzili brak szczelności
mogilników z powodu spękanych pokryw lub braku przykrycia, brak lub
niepełne ogrodzenie tych obiektów, brak tablic ostrzegawczych i
informacyjnych o składowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia. Badania
próbek wody pobranych z ujęć głębinowych oraz próbek gruntu z sondowań
wykonanych przy mogilnikach, wykazały przenikanie substancji toksycznych do
środowiska,

•  Badania wpływu na środowisko czynnego mogilnika Gminnej Spółdzielni
�Samopomoc Chłopska� w Węgorzewie zlokalizowanego w Matyskach
k/Brzozówka w województwie warmińsko-mazurskim, wykazały
zanieczyszczenie gruntu związkami chemicznymi pochodzącymi z opakowań po
środkach ochrony roślin gromadzonych w tym mogilniku. WIOŚ zabronił
dalszej eksploatacji obiektu,

•  W 1999r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę mogilnika
w m. Cierpiszewo, gm. Wielka Nieszawka. Stwierdzono zły stan techniczny
obiektu, m.in. otwarte włazy do komór mogilnika, brak pełnego ogrodzenia i
oznakowania. W zarządzeniu pokontrolnym zobowiązano Starostę Powiatu w
Toruniu do usunięcia nieprawidłowości oraz wykonania ekspertyzy stanu
technicznego mogilnika  i oceny jego oddziaływania na środowisko.
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3.2.4. Gromadzenie i redystrybucja środków z opłat za składowanie odpadów i
kar za składowanie niezgodne z przepisami bądź decyzjami
administracyjnymi przez zarządy województw.

Kontrola NIK objęła badaniem 16 urzędów marszałkowskich w zakresie
gromadzenia, windykacji i redystrybucji opłat za składowanie odpadów
niebezpiecznych oraz gromadzenia i redystrybucji kar za składowanie tych odpadów
niezgodnie z przepisami bądź decyzjami administracyjnymi.

1. Spośród 16 skontrolowanych urzędów marszałkowskich, tylko w urzędach woj.
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego posiadano informacje o podmiotach
gospodarczych zobowiązanych do składania informacji o ilości i rodzajach
odpadów umieszczanych na składowiskach oraz o czasie składowania.

2. W badanym okresie do skontrolowanych urzędów marszałkowskich wpłynęło
12.526 informacji od podmiotów gospodarczych o składowaniu odpadów, w tym
296 informacji dotyczących składowania odpadów niebezpiecznych. Przy czym w
1998 roku informacje o składowaniu odpadów niebezpiecznych złożyło 171
zakładów, a w 1999 r. 125 zakładów. Na przykład:
•  Marszałek Województwa Pomorskiego otrzymał 37 informacji od podmiotów

gospodarczych o rodzaju i ilości składowanych odpadów niebezpiecznych w
roku 1998 oraz 29 za rok 1999,

•  do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęło 16 informacji o
rodzaju i ilości składowanych odpadów niebezpiecznych w 1998r. oraz 21
informacji o odpadach niebezpiecznych składowanych w 1999r,

•  Marszałek Województwa Lubelskiego nie otrzymał informacji od zakładów o
ilości i rodzajach składowanych odpadów niebezpiecznych, mimo, że na terenie
województwa znajdowało się 5 składowisk takich odpadów.

3. Kontrola wykazała, że nie wszystkie informacje o rodzaju i ilości składowanych
odpadów zostały złożone przez zakłady terminowo, tj. do 31.01. następnego roku
po roku, w którym składowano odpady. Za 1998 r. informacje takie wpłynęły z
opóźnieniem od 253 zakładów, a za 1999 od 91 zakładów. I tak, opóźnienia w
składaniu marszałkom województw informacji o ilości i rodzaju składowanych
odpadów niebezpiecznych oraz o czasie tego składowania wynosiły:

•  w województwie mazowieckim � do 19  miesięcy,

•  w województwie świętokrzyskim -  do 12 miesięcy,

•  w województwie śląskim � do 11 miesięcy,

•  w województwie opolskim � do 10 miesięcy.

Marszałkowie ww. województw nie monitowali do kierowników zakładów o
terminowe składanie informacji.
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4. W wyniku analizy informacji o ilości i rodzaju składowanych odpadów złożonych
przez zakłady do marszałków województw ustalono, że w latach 1998 � 1999 na
składowiskach umieszczono 372.893,82 Mg wytworzonych odpadów
niebezpiecznych.
Do najczęściej składowanych odpadów niebezpiecznych należały m.in.: odpady
olejowe, lampy fluorescencyjne, chemikalia, odpady z farb i lakierów, odpady z
materiałów budowlanych. Natomiast największe ilości składowanych odpadów
niebezpiecznych stanowiły: szlamy wodorotlenków metali � 241.161 Mg, szlamy z
hydrometalurgii cynku � 57.557 Mg, żużle � 21.798 Mg, opakowania po produktach
i półproduktach � 5.065 Mg, szlamy z usuwania farb i lakierów � 3.599 Mg.

5. W wyniku kontroli 16 urzędów marszałkowskich w zakresie zgromadzonych na
rachunkach redystrybucyjnych opłat za składowanie odpadów niebezpiecznych,
ustalono, że tylko w 9 urzędach marszałkowskich dysponowano danymi o
wysokości opłat wniesionych przez zakłady za składowanie odpadów
niebezpiecznych. W 4 urzędach wysokości opłat za składowanie odpadów
niebezpiecznych nie wydzielono i dysponowano tylko danymi o opłatach
wniesionych za składowanie wszystkich odpadów, przy czym w urzędzie
marszałkowskim województwa wielkopolskiego nie wyodrębniono opłat za
składowanie odpadów w poszczególnych latach i przedstawiono kwotę łączną
otrzymaną od zakładów w całym okresie funkcjonowania urzędu. W pozostałych 3
urzędach objętych kontrolą nie zarejestrowano wpływów tytułem składowania
odpadów niebezpiecznych.

I tak:

•  W 9 urzędach marszałkowskich województw: dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego,
pomorskiego, śląskiego i zachodnio-pomorskiego wyodrębniono wysokości opłat
wniesionych przez zakłady za składowanie odpadów niebezpiecznych,

•  W 4 urzędach marszałkowskich województw: lubuskiego, małopolskiego,
świętokrzyskiego i wielkopolskiego posiadano tylko informacje o wysokości
opłat wniesionych za wszystkie składowane odpady, przy czym w Wielkopolskim
Urzędzie Marszałkowskim kwota wniesionych opłat obejmowała łącznie
należności za składowanie odpadów niebezpiecznych w 1998 i 1999r.

•  3 urzędy marszałkowskie, województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-
mazurskiego, otrzymały jedynie wpływy tytułem opłat za składowanie odpadów
innych niż niebezpieczne.

6. Analiza danych uzyskanych w urzędach marszałkowskich, pozwoliła ustalić, że:

•  za 1998 rok zakłady wniosły na rachunki redystrybucyjne 4 urzędów
marszałkowskich opłaty za składowanie wszystkich rodzajów odpadów w
wysokości 1.268.136 zł, a na rachunki innych 9 urzędów marszałkowskich -
kwotę 3.738.290 zł za składowanie odpadów niebezpiecznych,
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•  za 1999 r. zakłady wpłaciły na rachunki redystrybucyjne 4 urzędów
marszałkowskich opłaty za składowanie wszystkich rodzajów odpadów w
wysokości 1.028.640 zł oraz kwotę 1.754.339 zł, wniesioną na rachunki 9
urzędów marszałkowskich, tytułem składowania odpadów niebezpiecznych. Do
czasu zakończenia kontroli, w Mazowieckim i Śląskim Urzędzie
Marszałkowskim nie zliczono otrzymanych opłat za składowanie odpadów
niebezpiecznych w 1999r.

7. Podmioty gospodarcze wnosiły omawiane opłaty z opóźnieniami sięgającymi 11
miesięcy. Największe opóźnienia wystąpiły w województwie: pomorskim � 11
miesięcy, mazowieckim � 9 miesięcy  i podkarpackim � 8 miesięcy.

8. W badanym okresie tylko w 6 urzędach marszałkowskich: łódzkiego,
mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego i śląskiego naliczono
podmiotom gospodarczym odsetki za nieterminowe uiszczenie opłat, w wysokości:
50.280,74 zł za 1998 r. oraz 695,00 zł za 1999 r.

9. Kwota opłat należnych za składowanie odpadów niebezpiecznych, a nie
wpłaconych na rachunki redystrybucyjne 13 urzędów marszałkowskich wyniosła:
128.718,88 zł za 1998 r. oraz 46.746,41 zł za 1999 r. W urzędach marszałkowskich
województw: podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego nie ustalano wielkości
należności nie wpłaconych.

10. We wszystkich objętych kontrolą urzędach marszałkowskich weryfikowano
poprawność naliczenia przez zakłady opłat za składowanie odpadów, przy czym w
7 urzędach: woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, wyliczenia opłat sprawdzano tylko
wyrywkowo lub wybranych zakładów. Na przykład:

•  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego dokonano
weryfikacji wszystkich informacji, otrzymanych od podmiotów gospodarczych o
składowaniu odpadów niebezpiecznych, pod kątem prawidłowości wyliczenia
opłat należnych za to składowanie, a wykonanie sprawdzenia potwierdzono na
kopiach informacji.

•  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przeprowadzano
pełną weryfikację poprawności naliczenia opłat za składowanie odpadów
niebezpiecznych przez wszystkie podmioty gospodarcze.

•  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wybrano do
sprawdzenia 32 zakłady, które złożyły informacje za składowanie odpadów w
1998 r., co stanowiło 17,2% otrzymanych informacji oraz 32 zakłady, które
złożyły takie informacje za 1999 r., co stanowiło 15,1% złożonych informacj.

11. Na 16 objętych kontrolą urzędów marszałkowskich, tylko w 5 egzekwowano opłaty
należne, a nie wpłacone. W 11 urzędach nie egzekwowano zaległych opłat.
Należności nie egzekwowały urzędy marszałkowskie województw: dolnośląskiego,
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kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

12. Tylko 2 urzędy marszałkowskie - województwa zachodnio-pomorskiego i
lubuskiego, wydawały decyzje na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach
naliczając stawki opłat podwyższone o 100%, np.:

•  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-pomorskiego wydał 2 decyzje
określające wysokość opłaty dla podmiotu gospodarczego, który nie dopełnił
obowiązku uiszczenia opłaty oraz o wysokości opłaty podwyższonej o 100% dla
podmiotu gospodarczego, który nie złożył informacji o rodzaju i ilości odpadów
niebezpiecznych umieszczonych na składowisku,

•  Wojewoda Gorzowski w  dniu 15.09.98r. wydał decyzję ustalającą dla Zakładów
Przemysłu Jedwabniczego �Silwana� w Gorzowie Wlkp. opłatę za gospodarcze
korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 76.132,43 zł, w tym za składowanie
odpadów � 32.080,31 zł.

13. W badanym okresie jedynie 7 urzędów marszałkowskich posiadało informacje od
wioś o wymierzonych, wpłaconych i odroczonych karach za składowanie odpadów
niebezpiecznych w miejscach na ten cel nie wyznaczonych lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi decyzją organu właściwego w sprawach nadzoru
budowlanego o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów. Pozostałe wioś, w
informacjach kierowanych do urzędów marszałkowskich o nałożonych karach za
składowanie odpadów, nie wyodrębniały kar za składowanie odpadów
niebezpiecznych.

14. W wyniku kontroli ustalono ponadto, że marszałkowie województw nie
dysponowali pełnymi informacjami o karach wymierzonych przez wioś za
składowanie odpadów niezgodne z przepisami lub decyzjami administracyjnymi.
Na przykład;

•  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nie posiadano
informacji o wysokości kar wymierzonych zakładom oraz odroczonych,
wpłaconych i zaległych w 1998r.

•  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego nie posiadano
informacji o wysokości kar za niezgodne z przepisami lub decyzjami
administracyjnymi składowanie odpadów nałożonych przez wioś zakładom w
1998r.

•  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nie dysponowano
danymi o wysokości kar wpłaconych, odroczonych i zaległych.

15. Badania kontrolne wykazały, że za 1998 rok zakłady wpłaciły wymierzone kary za
składowanie wszystkich odpadów kwotę 44.989 zł, a za odpady niebezpieczne
8.374 zł. Za 1999 r. wpłacono 130.025 zł kar za wszystkie odpady, a za odpady
niebezpieczne � 16.686 zł.
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16. Wysokość kar odroczonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
za odpady niebezpieczne wyniosła w 1998 r. 152.260 zł, a w 1999 r. � 1.777.390 zł,
natomiast nie odroczono kar za wszystkie odpady w roku 1998, a w roku 1999 �
odroczono 373.434 zł.

17. W badanym okresie nie wszystkie zakłady wpłaciły wymierzone kary. Za 1998 r.
wysokość kar nie wpłaconych za wszystkie odpady wynosiła 481.606 zł, a za
odpady niebezpieczne 361.386 zł. Za 1999 r. kwota kar niewpłaconych za
wszystkie odpady wynosiła 629.568 zł, a za odpady niebezpieczne 1.057.340 zł.

18. Spośród 16 skontrolowanych urzędów marszałkowskich, 11 nieterminowo
przekazywało zgromadzone środki z opłat i kar za składowanie odpadów na
powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opóźnienia w
przekazywaniu środków sięgały 9 miesięcy. Największe opóźnienia w tym zakresie
stwierdzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Opolskiego.
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3.3. Stosowanie przepisów prawa i decyzji administracyjnych dotyczących
postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

3.3.1. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w zakładach prowadzących

działalność związaną z wytwarzaniem lub usuwaniem tych odpadów

W grupie 74 skontrolowanych zakładów przemysłowych znajdowało się 33
wytwórców odpadów niebezpiecznych oraz 41 zakładów, którym ww. wytwórcy
powierzali swoje odpady do odbioru.

Jak wykazała kontrola wśród 33 zakładów wytwarzających odpady
niebezpieczne, 15 zakładów prowadziło jednocześnie działalność związaną z
wykorzystywaniem tych odpadów, 9 � z ich unieszkodliwianiem chemicznym lub
termicznym oraz 11 - ze składowaniem odpadów niebezpiecznych.

W toku kontroli stwierdzono, że wśród 41 odbiorców odpadów niebezpiecznych
9 zakładów wykorzystywało odpady niebezpieczne, 10 zakładów unieszkodliwiało takie
odpady w procesach termicznych lub chemicznych, 1 zakład składował odpady
niebezpieczne, a 28 zakładów świadczyło usługi w zakresie usuwania odpadów
niebezpiecznych.

Łącznie w grupie 74 objętych kontrolą zakładów znajdowały się:

- 33 zakłady wytwarzające odpady niebezpieczne,

- 24 zakłady wykorzystujące odpady niebezpieczne,

- 19 zakładów unieszkodliwiających odpady niebezpieczne w procesach
chemicznych lub termicznych,

- 12 zakładów unieszkodliwiających odpady niebezpieczne poprzez ich
składowanie ,

- 28 zakładów zajmujących się usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

1. Z analizy wyników kontroli wynikało, że  w  33  skontrolowanych zakładach  w
1998 roku  wytworzono  łącznie 217.222 Mg i  453 m3  odpadów  niebezpiecznych
oraz  21.847  sztuk zużytych świetlówek  i  lamp  zawierających  rtęć. Sposób
postępowania  z  odpadami    przedstawiał  się  następująco:  43.186 Mg   odpadów
unieszkodliwiono chemicznie lub termicznie,  66.219 Mg  odpadów  wykorzystano;
119.687 Mg  odpadów  umieszczono  na  składowiskach.

W ww. zakładach  w   1999 roku  wytworzono  182.854 Mg  i 383 m3  odpadów
niebezpiecznych  oraz  19.999 sztuk  zużytych  świetlówek  i  lamp  zawierających
rtęć.  Sposób postępowania  z  odpadami  przedstawiał  się  w  1999 roku
następująco: 30.245 Mg  odpadów  niebezpiecznych  unieszkodliwiono chemicznie



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

62

lub termicznie, 160.192 Mg  odpadów  wykorzystano,  27.931 Mg  umieszczono  na
składowiskach. I tak np.:

•  W Polskim  Koncernie  Naftowym  S.A.  w  Płocku w  1999 roku  wytworzono
49.061,3 Mg  odpadów  niebezpiecznych  z  tego:  odbiorcy  odebrali  19.891,6
Mg, unieszkodliwiono  28.325,1  Mg,  wykorzystano  168 Mg oraz składowano
676,6 Mg  odpadów  niebezpiecznych.

•  Zakłady  Chemiczne  �Rokita� S.A.  w  Brzegu  Dolnym w  1999 r. wytworzyły
11.383,2 Mg  odpadów  niebezpiecznych  z  tego:  unieszkodliwiono  1.015,7 Mg
odpadów  niebezpiecznych,  wykorzystano  2.900 Mg,  składowano  7.247,1 Mg.

•  Zakłady Chemiczne �Organika-Zachem� w Bydgoszczy w 1999r. wytworzyły
560,4 Mg odpadów niebezpiecznych, z tego: wykorzystały 269,2 Mg,
zdeponowały na zakładowym składowisku 80,8 Mg, unieszkodliwiły w zakładzie
2,7 Mg, powierzyły do unieszkodliwienia obcym firmom 182,1 Mg odpadów, a
czasowo zgromadziły 25,6 Mg odpadów niebezpiecznych.

Największe  ilości  odpadów  wytworzono  w:  Polskim  Koncernie  Naftowym  w
Płocku  -  74 029,2 Mg  w  1998 roku  i  49 061,3 Mg  w  1999 roku, w Zakładach
Azotowych  �Anwil� we  Włocławku -  87 511 Mg  w  1998 roku  i  81 634 Mg  w
1999 roku

W objętych kontrolą zakładach, ilość wytworzonych odpadów w  1999 roku uległa
zmniejszeniu o ok.16% w  stosunku  do  ilości  wytworzonych  w  1998  roku.

2. Wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w 33 skontrolowanych zakładach
przeważały przepracowane oleje, zużyte  akumulatory  ołowiowe, świetlówki  i
rtęciówki oraz kondensatory. I tak;

•  W Zakładach  Azotowych  �Anwil�  S.A.  we  Włocławku, w  1998  roku
wytworzono  14  rodzajów  odpadów  niebezpiecznych (odpady azbestowe,
zużyty węgiel aktywny, odpady  ługowe  z  instalacji  oczyszczania  ługu
amoniakiem i inne odpady chemiczne) w ilości 87.511 Mg oraz  7007  sztuk
lamp rtęciowych. W  1999 roku  w  zakładach  tych  wytworzono  81.634 Mg
odpadów  niebezpiecznych  oraz  4776  sztuk lamp rtęciowych.

•  Nadbużańskie  Zakłady  Przemysłu  Skórzanego  �POLESIE� S.A. we  Włodawie
wytworzyły  0,927 Mg  odpadów  niebezpiecznych w  1998  roku,  a  w 1999
roku  1,038 Mg. Wytwarzano  4  rodzaje  odpadów: inne  oleje smarowe, baterie
i  akumulatory  ołowiowe, elektrolit  z  baterii  i  akumulatorów, lampy
fluoroscencyjne  i  inne  odpady  zawierające  rtęć.

•  W Zamojskiej Korporacji Energetycznej w Zamościu wytwarzano 4 rodzaje
odpadów niebezpiecznych: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć, zużyte akumulatory ołowiowe wraz z elektrolitem, olej smarowy i olej
elektroizolacyjny. Łącznie wytworzono 9,78 Mg odpadów niebezpiecznych w
roku 1998 oraz 17,7 Mg w roku 1999.
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3. Spośród  33  zakładów,  32 złożyły do starosty lub wojewody wnioski o wydanie
zezwolenia na  wytwarzanie  odpadów  niebezpiecznych.  Jeden  zakład  nie  złożył
wniosku  i prowadził działalność bez zezwolenia  na  wytwarzanie  odpadów
niebezpiecznych. Procedury  uzyskania zezwoleń w  wielu  przypadkach  były
długotrwałe. Zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych uzyskało 25
zakładów. Sześć  zakładów do  czasu  zakończenia  kontroli nie  otrzymało
zezwoleń, a 1  zakład  posiadał  zezwolenie  tylko  dla  części  podległych mu
jednostek. Stwierdzono wydawanie zezwoleń pomimo, że załączone przez  zakłady
dokumenty do  wniosków były niekompletne. Część  decyzji  wydawana  była na
odpady  ogółem,  z  zaznaczeniem -  w  tym  odpady  niebezpieczne. Na przykład:

•  Samodzielny  Publiczny  ZOZ  w  Kołobrzegu nie  występował  z  wnioskiem o
wydanie zezwolenia na  wytwarzanie  odpadów  niebezpiecznych,

•  Spółka Orzeł  Biały  S.A.  w  Bytomiu zwróciła  się  Wojewody  Katowickiego,
pismem  z  dnia  26  października  1998  roku  o  wydanie  zezwolenia  na
prowadzenie  działalności,  w wyniku  której  powstają  odpady  niebezpieczne  i
inne  niż  niebezpieczne  w  ilości  powyżej  jednego  tysiąca  ton  rocznie.  Do
dnia  zakończenia  kontroli  Spółka  nie  uzyskała  tego  pozwolenia  ponieważ
Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny nie wydał opinii do wniosku.

•  Zakłady Farmaceutyczne �Polpharma� S.A. w  1998  roku złożyły wnioski o
wydanie  zezwoleń  na  wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych. Konieczność  uzupełniania  wniosków wydłużyła  czas  ich
załatwiania.  W  rezultacie   zezwolenie na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych w Zakładach Wojewoda  Pomorski wydał  dopiero  w  dniu  6
lipca  1999 roku,  a  zezwolenia  na  ich unieszkodliwianie i  transport  w  dniu
12  lipca  1999  roku, tj.  po  ponad  rok  trwającej  wymianie  korespondencji.

•  Zarząd MAHLE Krotoszyn S.A. w Krotoszynie w dniu 10.11.1998r. wystąpił do
b. Wojewody Kaliskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne i inne niż
niebezpieczne w ilości powyżej 1 tys. ton rocznie. Do wniosku załączono
dokumenty wymagane ustawą o odpadach. W dniu 3.12.1998r. wniosek Spółki
został przekazany do zaopiniowania do Państwowego Inspektora Sanitarnego w
Kaliszu i do Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn, którzy wydali pozytywne
opinie w dniach -  odpowiednio � 8.12.1998r. i 21.12.1998r. W dniu 4.01.1999r.,
w związku ze zmianą kompetencji administracji publicznej, dokumenty sprawy
przekazano Staroście Powiatowemu w Krotoszynie, który w dniu 23.02.1999r.
wydał decyzję zezwalającą MAHLE Krotoszyn S.A. na wytwarzanie odpadów jak
we wniosku.

4. Tylko 23 zakłady, spośród 33 skontrolowanych, posiadały zezwolenia na czasowe
gromadzenie odpadów niebezpiecznych przed powierzeniem ich do odbioru. Dwa
zakłady zezwolenie takie posiadały przez część kontrolowanego okresu. Pozostałe
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zakłady nie miały zezwolenia, np:

•  Nadbużańskie  Zakłady  Przemysłu  Skórzanego  POLESIE   S.A. we  Włodawie
nie  posiadały  zezwolenia  na  czasowe  gromadzenie  odpadów.  Dopiero  na
początku  sierpnia  1999 roku (po  upływie  13  miesięcy  od  wejścia  w  życie
ustawy  o  odpadach)  zakład  wystąpił  do  Wójta  Gminy  Włodawa  z
wnioskiem  o wydanie zezwolenia na tymczasowe  gromadzenie wytwarzanych
odpadów na  terenie zakładów.

•  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe �OLGAZ� Sp. z o.o., świadczące usługi
Zakładom Azotowym �Anwil� S.A. we Włocławku w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi,  na wniosek złożony w dniu 31.08.1999r., otrzymało
w dniu 14.10.1999r. zezwolenie Prezydenta Miasta Włocławka na czasowe
gromadzenie 7 rodzajów odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w Zakładach
�Anwil�.

•  Spółka ELEKTROAUTOMATYK, jedna z 10 spółek grupy kapitałowej
BLACHOWNI HOLDING S.A. w Kędzierzynie Koźlu wystąpiła w dniu
10.02.1999r. do Starosty Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na odbiór, czasowe gromadzenie  i przekazywanie do
unieszkodliwienia lamp fluorescencyjnych. Do czasu zakończenia kontroli
wniosek Spółki nie został rozpatrzony.

5. Kontrola przeprowadzona w 33 zakładach wykazała,  że 21 zakładów prowadziło
ewidencję prawidłowo, tj. zgodnie  z  wymogami ustalonymi  w  rozporządzeniu
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  dnia  12
września  1998 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości
odpadów umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania. W
ewidencjonowaniu odpadów niebezpiecznych przez pozostałe 12 zakładów
stwierdzono nieprawidłowości, takie jak okresowy brak ewidencji, nie
ewidencjonowanie niektórych odpadów, brak dat przekazania odpadów odbiorcom,
brak danych o odbiorcach tych odpadów, miejsc przeznaczenia odpadów. I tak:

•  Zakłady �Pudliszki�  S.A.  w  Pudliszkach ewidencję  wytwarzanych  odpadów
niebezpiecznych ograniczyły do miesięcznych,  kwartalnych  i  rocznych
rejestrów  wg  zakładowych  formularzy. Część  tych   rejestrów nie  posiadała
wszystkich  wymaganych  rozporządzeniem  danych  dotyczących  odpadów
niebezpiecznych (kodu  odpadów,  danych  o  odbiorcy  odpadów  i  formie  ich
zagospodarowania  przez  odbiorcę).

•  Wytwórnia  Sprzętu  Komunikacyjnego  �PZL � Rzeszów� S.A.  w  Rzeszowie w
roku 1998 prowadziła ewidencję tylko trzech  rodzajów  wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych ( świetlówki i rtęciówki,  osady  pofiltracyjne  z  obróbki
elektrochemicznej  oraz  akumulatory  ołowiowe). Na  pozostałe  rodzaje
odpadów  niebezpiecznych karty  ewidencji  odpadów  i  dokumenty  obrotu
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odpadami  niebezpiecznymi założono  w  1999 roku. W rejestrach nie podawano
ilości wytworzonych odpadów, lecz ilości  odpadów  przekazanych w  danym
okresie odbiorcom.

•  Samodzielny  Publiczny  ZOZ  w  Kołobrzegu w  1998  roku  i  częściowo  w
1999 roku  nie  prowadził  kart  ewidencyjnych   odpadów.

5. Niektóre  zakłady  wytwarzały  więcej rodzajów odpadów niebezpiecznych lub w
większej ilości niż określono w  zezwoleniach. Na przykład:

•  Zakłady  Azotowe �Anwil�  S.A.  we  Włocławku spośród  15  rodzajów
odpadów  niebezpiecznych  wytworzonych  w  1999 roku, dwa rodzaje odpadów
wytworzyły  w  ilościach  większych  od określonych w  zezwoleniu Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, jeden rodzaj odpadu wytworzyły  poza zezwoleniem.

•  W Zakładach Chemicznych �Alwernia� S.A. w Alwerni wytworzono większe
ilości odpadów niebezpiecznych niż określone w zezwoleniu Wojewody
Małopolskiego, np. w 1999 r. w Zakładach wytworzono o 23 Mg więcej
wodorotlenku chromu i o 5,3 Mg więcej szlamów arsenowych. W czasie kontroli
Zarząd Spółki oczekiwał rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego wniosku o
zezwolenie na wytwarzanie większej ilości odpadów.

7. Z  przeprowadzonej kontroli  33 wytwórców odpadów niebezpiecznych wynika, że
w  badanym  okresie  posiadały  one  od  1 do 13 odbiorców tych odpadów. Na
przykład: jednego odbiorcę posiadały Radomskie  Zakłady  Garbarskie S.A. w
upadłości i  Zakłady  Chemiczne  �Rokita� S.A.  w  Brzegu  Dolnym, 13 odbiorcom
powierzała swoje odpady  Blachownia  Holding  S.A.  w  Kędzierzynie � Koźlu,  z
Polskiego  Koncernu  Naftowego S.A. w  Płocku odpady niebezpieczne odbierało 12
firm,  Zakłady  Azotowe  S.A.  w  Tarnowie  -  Mościskach posiadały 11  odbiorców
odpadów  niebezpiecznych.
Odbiór  odpadów, na  podstawie  pojedynczych  zleceń  lub  na  podstawie stałej
umowy, prowadziły firmy wyspecjalizowane w transporcie odpadów
niebezpiecznych i przewoziły je do miejsc unieszkodliwienia  lub  wykorzystania,
albo odpady przewożone były transportem zakładów zajmujących się ich
unieszkodliwianiem lub wykorzystywaniem.

8. Wśród  33  kontrolowanych  zakładów,  stwierdzono  przypadki  odbioru  części
odpadów  niebezpiecznych  przez  firmy  nie posiadające zezwolenia na  taką
działalność  -  w  1998 roku  w  22  zakładach, w  1999  roku  12  zakładach, i  tak;

•  Zamojska  Korporacja  Energetyczna w  Zamościu przekazała  8 Mg  ( 37,2%)
odpadów  niebezpiecznych  3 odbiorcom  nie  posiadającym  wymaganych
przepisami  zezwoleń  na usuwanie takich  odpadów.

• Odpady niebezpieczne wytwarzane w Zakładach  Chemicznych �Organika- Zachem�
w  Bydgoszczy odbierało 10  firm, z których 4 nie posiadały wymaganych zezwoleń,

•  Odpady niebezpieczne wytwarzane w zakładzie �Wiskord� S.A. w Szczecinie
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były odbierane przez 5 firm, z których tylko dwie posiadały zezwolenie na
usuwanie takich odpadów.

9. Spośród  33  skontrolowanych  zakładów wytwarzających odpady niebezpieczne,
odpady z 4 zakładów w 1999 roku w łącznej ilości � 631,4 Mg, były
unieszkodliwiane  za  granicą. ( Zakłady  Chemiczne  �Organika - Zachem�  w
Bydgoszczy,  Polski  Koncern  Naftowy w  Płocku,    Mahle  Krotoszyn S.A.,
Polska  Wytwórnia  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie).

•  Zakłady  Chemiczne  �Organika - Zachem�  w  Bydgoszczy w  dniach  13  i  14
grudnia  1999 roku  wydały  firmie  POFRABAT  z  Warszawy  kondensatory  w
ilości  (0,820 + 1,266 ) =  2,086 Mg  celem wywozu i  unieszkodliwienia  we
Francji. Wysłane  odpady  zostały  unieszkodliwione  w  dniu  16.12.1999r.
Firma  odbierająca POFRABAT  posiadała  zezwolenie  GIOŚ  z  dnia
20.07.1999 roku i z dnia  20.01.2000r.  na  wywóz tych  odpadów  na  okres do
dnia  26.05.2000 r.

•  W  dniu  15. 10. 1999r.  firma  POFRABAT  z  Warszawy  na  podstawie  umowy
z  MAHLE S.A.Krotoszyn  z  dnia  24.08.1999r  odebrała  z  siedziby  Spółki
kondensatory  zawierające  PCB  w  ilości  całkowitej  1957,3 kg, w  celu  ich
termicznego  unieszkodliwienia  w  Firmie  Tredi w  St.  Vulbas  we  Francji.
Odbiorca  posiadał  zezwolenie  GIOŚ  na  wywóz  za  granicę  z  dnia
20.07.1999r.  Fakt  wydania  odpadów zapisany został w  karcie  ewidencji
odpadów.  Pismem  z  dnia  20.12.1999 roku  firma  POFRABAT
poinformowała  spółkę  o  wywiezieniu  w  dniu  4.11.1999r.  kondensatorów  z
PCB  w  ilości  1957,3  kg do  Francji.  Odpad  został  termicznie
unieszkodliwiony  w  dniu  29.11.1999 r.  w  firmie  TREDI, co  potwierdzono
certyfikatem  wystawionym  przez  firmę  w  dniu  30.11.1999r.  W  dniu
20.10.1999r.  firma  Pofrabat  prototólarnie  odebrała  ze  Spółki  kondensatory
z  PCB  w  ilości  2974,1  kg.  Fakt  zniszczenia  2974,1 kg  odpadu  został
potwierdzony  certyfikatem  z  firmy  Tredi  z  dnia  28.12.1999r. ( łącznie  w
1999r.  odebrano  4,93 Mg  wymienionego  odpadu.)

•  Polska  Wytwórnia  Papierów  Wartościowych w  Warszawie w  I  półroczu
1999 roku zleciła Poftrabat  sp. z o.o.  w  Warszawie wywóz  do  Francji 1,57
Mg  kondensatorów  zawierających  PCB  lub  PCT. Odpady  unieszkodliwiono
w  firmie  TREDI St. Vulbas  01 150 Lagniu-  Francja.

•  Polski  Koncern  Naftowy  S.A.  w  Płocku  uzyskał  w  październiku  1999 roku
zezwolenie  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  na  wywiezienie  z
Polski  do  zakładu  firmy  Eurecat  S.A.  w  La  Volte  Sur  Rhone we  Francji
odpadu zużytego  katalizatora  pochodzącego  z  instalacji  Hydroodsiarczania
Gudronu  w  celu  wypalenia, a  następnie  przekazania  go  do  zakładu  firmy
Treibacher  Industrie   AG  w  Austrii  w  celu  odzyskania  metali.  W  1999
roku  wywieziono  do  Francji  622,8  Mg  tego  zużytego  katalizatora.
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10. Spośród 33 zakładów  objętych kontrolą, 14 posiadało program obejmujący sposoby
zapobiegania  powstawaniu  odpadów lub  minimalizacji  ich  ilości  oraz ich
usuwanie, wykorzystywanie  lub  unieszkodliwianie z  wyodrębnieniem
przewidywanego  postępowania  z odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z
wymaganiami określonymi  w  art. 9  ust 1  p. 3  ustawy  z  dnia  27  czerwca  1997r.
o odpadach. Z pozostałych 19 zakładów, 1 zakład posiadał program nieznacznie
odbiegający od wymagań ustawy, 9 zakładów  posiadało  opracowania  zastępcze, a 9
innych zakładów  nie  posiadało żadnych  opracowań. Na przykład;

•  Fabryka Śrub  w  Łańcucie  �Śrubex� S.A. nie  opracowała programu
obejmującego  sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych
lub minimalizacji ich ilości oraz ich usuwania, wykorzystywania lub
unieszkodliwiania, ponieważ w  Fabryce  występowały   w  niewielkich  ilościach
tylko  4  rodzaje  odpadów  niebezpiecznych:  akumulatory  ołowiowe,  sole
hartownicze, oleje  oraz  świetlówki  i  rtęciówki,  których  zmniejszenie  byłoby
nieracjonalne przy  obecnej  specyfice  produkcji,  z  wyjątkiem  zastąpienia
świetlówek  i  rtęciówek  kompaktowymi  źródłami  światła,  energooszczędnymi
i o  długiej  trwałości. Opracowano natomiast  program  działań  inwestycyjnych
zmierzających  do  zminimalizowania  ilości  podstawowego  odpadu,  nie
zaliczanego  do  niebezpiecznych,  tj.  osadów  poneutralizacyjnych  z  ilości
3700 Mg  w  1998 roku, do  2 000 Mg  w  roku  2000;

•  Przedsiębiorstwo Państwowej  Komunikacji  Samochodowej w  Elblągu nie
posiadało programu obejmującego  sposoby  zapobiegania  powstawaniu
odpadów niebezpiecznych lub minimalizacji ich ilości oraz usuwanie,
wykorzystywanie lub unieszkodliwianie. Tłumaczyło to faktem,  że  wniosek
złożony w 1998r. do  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Elblągu o  wydanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności,  w  wyniku  której  powstają m.in.
odpady  niebezpieczne  zawierał  opis sposobów usuwania,  wykorzystywania  i
unieszkodliwiania odpadów,  a  PPKS  nie  był  wzywany  do  usunięcia  braków
formalnych.  Ponadto  wyjaśniano,  że  działania przedsiębiorstwa  zmierzały  do
ograniczenia  powstawania  odpadów  poprzez  zakup  specjalistycznych
urządzeń  do  napełniania,  usuwania  i  przechowywania  olejów
przepracowanych  oraz  stosowania olejów wyższej jakości umożliwiającej
dłuższe  ich stosowanie.

11. Analiza działań 33 skontrolowanych zakładów, podjętych  dla  poprawy  gospodarki
odpadami  niebezpiecznymi  wykazała, że w 19 z nich były  to  działania
inwestycyjne oraz polegające na wymianie wykorzystywanych surowców na lepsze
umożliwiające dłuższy okres  eksploatacji  i mniejszą częstotliwość  wymiany. Na
przykład:

•  Działania  zapobiegające  powstawaniu  odpadów, podjęte przez MAHLE  S.A.
w Krotoszynie, objęły:  wymianę  kotła opalanego węglem  na  gazowy (900,3
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tys. zł),  zakup  dwóch  separatorów  olejowych (60 tys. zł),  zmniejszenie ilości
odpadu  emulsji  olejowo- wodnej   poprzez  wprowadzenie ultrafiltracji,
wykorzystanie  98% wiór  żeliwnych  powstających  w  procesie  obróbki
mechanicznej,

•  Fabryka  Śrub  w  Łańcucie  � Śrubex�  S.A, realizując  warunki Wojewody
Rzeszowskigo  zawarte w zezwoleniu na  wytwarzanie  odpadów, w tym
niebezpiecznych, podjęła wymianę  oświetlenia wydatkując  kwotę  8,0 tys. zł w
1998r.  i 10,0 tys. zł  w  1999 r.,  oraz wymianę  opraw  do  świetlówek  i
rtęciówek za 13 tys. zł w r.1998 i  22,5 tys. zł w r.1999. Zakończenie prac
przewidziano w 2005r.

•  PPKS w  Elblągu w  maju  1998  roku zakupiło zestaw olejowy  do beczek  200l,
tj. pistolet  olejowy  z  przepływomierzem,  zespół  przygotowania  powietrza,
zestaw  do  mycia  części,  pantograf  zestawu,  zbiornik  zestawu,  wanienka
zestawu,  głowica  z  sondami,  smarownica  pneumatyczna.  Zakupione
urządzenia  wykorzystywane były  na  stacjach naprawy  pojazdów  w  punktach
wymiany  oleju, w celu poprawy  warunków  pracy  oraz  zmniejszenia  ryzyka
zanieczyszczenia  środowiska   odpadami  ropopochodnymi.  Urządzenia
stanowią  zamknięty  obieg  technologiczny  od  chwili  dostarczenia olejów  z
Rafinerii  Gdańskiej  do  momentu   przekazania  ich  do  firmy  odbierającej
oleje  przepracowane. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości oleju  silnikowego,
Turdus produkcji  Rafinerii  Gdańskiej zmniejszono ponad dwukrotnie
częstotliwość  wymiany  oleju. Zaopatrywanie się zakładu w wysokiej klasy
akumulatory produkcji Centra  Poznań, zmniejszyło ilość  wymian
spowodowanych wadami  i  wydłużyło  okres  eksploatacji akumulatorów.

Największe kwoty  w latach 1998-1999 wydatkowane  na  działania  podjęte  dla
poprawy  gospodarki  odpadami poniosły:

•  Zakłady Farmaceutyczne  �POLPHARMA�  w  Starogardzie  Gdańskim na
realizację  4  zadań  inwestycyjnych: budowa spalarni  odpadów m.in.
niebezpiecznych,  zestaw  do  absorpcji  par  kwaśnych,  przebudowa  układu
napowietrzania  w  oczyszczalni,  instalacja  utylizacji  rozpuszczalników
wydatkowały  3 651,7 tys. zł.  

•  Zakłady  Chemiczne  �Alwernia� S.A. na  realizację  zadania związanego z
wykorzystaniem  odpadów  pochromowych  do  produkcji  chromianu  sodu
wydatkowały  6 578,4 tys. zł.

12. Spośród  33  analizowanych  zakładów, dane dotyczące wydatków poniesionych na
odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w latach 1998 � 1999
uzyskano  z  25  zakładów.  W 1998  roku zakłady te wydatkowały 4 496 122 zł.  W
1999  r. wydatki  w  tym  zakresie wyniosły 6.771.424 zł. W  badanym  okresie
najwięcej środków na  odbiór  i  unieszkodliwienie  odpadów wydatkowały:  Polski
Koncern  Naftowy S.A. � 4.566.054 zł, �Orzeł  Biały� S.A. w Bytomiu 1.636.587 zł i
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Mahle Krotoszyn S.A. � 1.138.123 zł, i tak:

•  Polski  Koncern  Naftowy  S.A. w  Płocku, w  okresie  objętym  kontrolą  za
usługi  związane  z   wywozem  i  unieszkodliwianie  odpadów  niebezpiecznych
poniósł   wydatki w  wysokości  1 672 802 zł w  1998 roku, i 2 893 252 zł w
1999 roku.

•  Mahle  Krotoszyn S.A.  w  okresie  objętym  kontrolą  za  usługi  związane  z
odbiorem  i  unieszkodliwianiem  wytworzonych  odpadów poniosła  koszty  w
wysokości:  w  1998  roku � 458 476 zł,  w  1999 roku -  679 647 zł,  co
stanowiło  odpowiednio  91,9% i  83,3%  kosztów  ogółem związanych z
gospodarką odpadami. Największe  koszty  zarówno  w  1998 roku  jak i  1999
roku  poniesiono  na   utylizację  mułów  poszlifierskich  wytworzonych  w
Zakładzie  Obróbki  Mechanicznej  i  Zakładzie  Narzędziowym,  które  stanowiły
odpowiednio  78,8% i  55,3%  ogółem  poniesionych  kosztów  utylizacji
odpadów  niebezpiecznych.

13. Jak wykazała kontrola, w  latach  1998-1999  spośród badanych 33 zakładów, w 26
zakładach wioś przeprowadziły 82  kontrole. W okresie tym nie przeprowadzono
kontroli postępowania z odpadami w 7 zakładach. Za nieprawidłowości w
gospodarce  odpadami wioś wymierzył karę tylko 1 zakładowi � Radomskim
Zakładom  Garbarskim  S.A. w  upadłości, za składowanie  odpadów w  miejscu  na
ten  cel  nie wyznaczonym.  Kara wyniosła  516,80  zł., została wymierzona w
marcu 1999 roku. Liczba kontroli w poszczególnych zakładach była zróżnicowana
od 9 w Kombinacie Górniczo - Hutniczym �Polska Miedź� S.A. do 1  kontroli w
Zakładach  PUDLISZKI S.A. i MAHLE Krotoszyn S.A. Część przeprowadzonych
przez wioś kontroli  była  kontrolami  sprawdzającymi.

•  W Zakładach  Chemicznych ORGANIKA-ZACHEM w Bydgoszczy w okresie
1989-1999  przeprowadzono 3 kontrole sprawdzające w  zakresie  odpadów
niebezpiecznych,

•  Nadbużańskie  Zakłady  Przemysłu  Skórzanego  POLESIE S.A., w latach 1998-
1999  w  zakresie  gospodarki  odpadami  kontrolowane  były  przez wioś 3 razy
- kontrole te miały  charakter  kontroli  sprawdzających.

•  Blachownia  Holding  S.A.  W  Kędzierzynie � Koźlu w  okresie  1998-1999 była
trzykrotnie  kontrolowana  przez wioś w  zakresie postępowania z odpadami.

14. Badania  33 skontrolowanych zakładów wykazały, że najczęstsze  nieprawidłowości
stwierdzone  w  kontrolach wioś dotyczyły  nie prowadzenia lub niewłaściwego
prowadzenia  ewidencji  odpadów  niebezpiecznych i powierzania odbioru odpadów
niebezpiecznych firmom  nie posiadającym zezwoleń. Kontrole wykazywały również
braki zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, nieprawidłowe
przechowywanie i składowanie odpadów. W wyniku przeprowadzonych kontroli 17
zakładom wioś wydały zarządzenia pokontrolne.
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Wykorzystywanie odpadów niebezpiecznych

1. W  latach  1998 � 1999, spośród  74 zakładów objętych kontrolą, 24  zakłady
wykorzystywały odpady  niebezpieczne, w tym 11  zakładów wykorzystywało
własne odpady  niebezpieczne,  a  13 zakładów  przyjmowało  do  wykorzystania
odpady  innych wytwórców. Odpady obce wykorzystywały m.in.: Zakłady
Chemiczne  �Rokita�  S.A  w  Brzegu  Dolnym,  Zakłady  �Orzeł  Biały�  S.A.  w
Bytomiu, Rafineria Nafty �Jedlicze� w Jedliczu, Kopalnia  Siarki  � Machów�  w
Tarnobrzegu.
Odpady  obce przekazywane były do wykorzystania bezpośrednio  przez  ich
wytwórców,  jak  również  przez  firmy zajmujące się wyłącznie transportem takich
odpadów.

2. W badanym okresie 24 ww. zakłady wykorzystały 495.345 Mg odpadów
niebezpiecznych, z tego 261.310 Mg  w roku 1998 i   234.035 Mg w 1999 roku.
Najwięcej odpadów niebezpiecznych wykorzystały zakłady �Orzeł Biały� w
Bytomiu, Zakłady Azotowe �Anwil� we Włocławku i Rafineria Nafty �Jedlicze� w
Jedliczu. I tak:

•  Zakłady �Orzeł  Biały� S.A.  w  Bytomiu wykorzystały 125.757,5 Mg  odpadów
niebezpiecznych  -  baterii  i  akumulatorów  ołowiowych, z tego 61.862,5 Mg  w
1998  roku  i  63.895 Mg  w  1999 roku,  do  produkcji  ołowiu,  polipropylenu
oraz  elektrolitu, tj. odpowiednio 49% i 51%.

•  Zakłady  Azotowe  �Anwil� S.A.  we  Włocławku w  1998  roku wykorzystały
78.728,6 Mg własnych odpadów, co stanowiło 89,96% odpadów
niebezpiecznych wytworzonych, takich jak: odpady  ługowe z  instalacji
oczyszczania  ługu  amoniakiem  (63700 Mg),  odpadowy  podchloryn  z  węzła
niszczenia  chloru  resztkowego  (3336 Mg), odpady  z  produkcji  chlorku
winylu  (5283 Mg),  odpady  chloroorganiczne ( 6410 Mg). W 1999 roku
spośród  81633,7 Mg wytworzonych odpadów niebezpiecznych, w zakładach
wykorzystano 77752,8 Mg odpadów, tj. 95,2 %.  Były  to głównie:  odpady
ługowe z  instalacji  oczyszczania  ługu  amoniakiem  (59422 Mg), odpady  z
produkcji  chlorku  winylu ( 6365 Mg), odpady  chloroorganiczne (7725 Mg).

•  Z  bilansu  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi  w Zakładach Azotowych w
Tarnowie-Mościskach wynika, że w Zakładach wytworzono 21.712,4 Mg
odpadów niebezpiecznych w 1998r. i 14.601,5 Mg w 1999r. Największe ilości
wytworzonych odpadów niebezpiecznych stanowiły szlamy po oczyszczaniu
solanki, przedgon alkoholowy, pozostałości podestylacyjne, mieszaniny estrów i
kwasów oraz olej płuczkowy. Przeważającą ilość tych odpadów wykorzystywano
-  w  zakładowej elektrociepłowni i w produkcji. W roku 1998 Zakłady
wykorzystały 65% wytworzonych odpadów niebezpiecznych, a w roku 1999 �
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94%.

3. Wśród wykorzystywanych odpadów niebezpiecznych przeważały: zużyte oleje
hydrauliczne,  maszynowe,  sprężarkowe i  smarowe,  smoła  koksownicza,  odpady
zawierające  rtęć,  zużyte  rozpuszczalniki  chlorowcoorganiczne,  zużyte  kąpiele
trawiące, odpady  ługowe,  odpady  z  produkcji chlorku  winylu,  odpady  z
przerobu  ropy  naftowej  i  węgla. Odpady wykorzystywane były  m.in. do spalania
i  produkcji  pary,  do  konserwacji  urządzeń  i  mechanizmów,  do  neutralizacji
lub oczyszczania ścieków poprodukcyjnych, do  odzysku  chlorowodoru,  ołowiu  z
baterii i  akumulatorów,  jako  dodatki  do  materiałów  budowlanych,  oczyszczania
solanki, a  także  w procesach  produkcji jako surowce wtórne. Na przykład:

•  W Zakładach  Chemicznych  �Rokita� S.A.  w  Brzegu  Dolnym wykorzystywano
odpady zawierające rtęć do odzysku rtęci, odpadowy wodorotlenek  sodu
wykorzystywano do  neutralizacji  ścieków, szlamy  zawierające  rozpuszczalniki
organiczne oraz rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne wykorzystywano  na
wydziale  produkcji  kwasu  chlorooctowego,  roztwory i ciecze  macierzyste  z
przemywania  zawartości  chlorowcoorganicznych wykorzystywano na  wydziale
produkcji  kwasu  trójchlorooctowego.

•  Blachownia  Holding  S.A.  w  Kędzierzynie  -  Koźlu wykorzystywała smołę
koksowniczą do  spalania  odpadów  Zakładu  Energetycznego  Zakładów
Chemicznych  �Blachownia� S.A., a ponadto inne  rozpuszczalniki  i  ich
mieszaniny,  inne  nie  wymienione  odpady  z  przerobu  ropy  naftowej  i
węgla,  odpady  ciekłe  zawierające  fenole  spalano jw.  Nie  zeszkloną  fazę
stałą wykorzystywano  jako  dodatek  do  materiałów  budowlanych.

•  Polska  Wytwórnia  Papierów  Wartościowych  S.A.  W  Warszawie sprowadzała
odpadowy  chlorek  żelaza  wytwarzany  w  Zakładach Thomson   Polcolor  w
Piasecznie,  do wykorzystania w  procesie oczyszczania  ścieków
przemysłowych.  W  1998  roku w Wytwórni wykorzystano  5,85  Mg chlorku
żelaza, a  w  I  półroczu  1999 roku -  12,6 Mg.

•  Kopalnia  Siarki  �Machów�  w  Tarnobrzegu wykorzystała ok. 4000 Mg
odpadów cementowych zawierających azbest do rekultywacji wyrobiska
powstałego wskutek eksploatacji złoża siarki.

4. Spośród  24  zakładów  wykorzystujących  odpady,  7  nie  posiadało zezwolenia na
ich  wykorzystanie, a 1 zakład posiadał zezwolenie na część  wykorzystywanych
odpadów. Zezwolenia na wykorzystywanie odpadów nie  posiadały Nadbużańskie
Zakłady  Przemysłu  Skórzanego  S.A.  we  Włodawie,  Blachownia  Holding S.A.,
Zakłady  Farmaceutyczne  �Polpharma� S.A.,  Zakłady  Azotowe  S.A.  w  Tarnowie
Mościskach,  Zakłady  Chemiczne  �Organika  Azot�  S.A. w  Jaworznie,
Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGETYKA ROKITA w Brzegu Dolnym i
NOFAR w Bliżynie.  Zezwolenie na część wykorzystywanych odpadów posiadały
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Zakłady  Chemiczne  � Rokita�  S.A.  w  Brzegu  Dolnym. Na  przykład:

•  Zakłady  Chemiczne  � Rokita�  S.A.  w  Brzegu  Dolnym w 1998  roku przyjęły
134,8 Mg  odpadów  niebezpiecznych,  z  czego  61,7 Mg do  wykorzystania, a
73,1 Mg  do unieszkodliwienia.  Odpady  przyjmowano  na  podstawie
zezwolenia b. Wojewody Wrocławskiego  z  dnia  9 października  1997 roku.
Natomiast w   1999  roku zakłady przyjęły 139,8 Mg odpadów niebezpiecznych,
w tym 95,2 Mg do unieszkodliwienia i  44,6 Mg do  wykorzystania, z czego 134,8
Mg odpadów  niebezpiecznych (w tym 44,6 Mg odpadów wykorzystywanych) nie
było ujętych  w  zezwoleniu  Śląskiego Wojewody z dnia  24  marca  1999 roku.
Z wyjaśnień uzyskanych w Zakładach wynikało, że we  wniosku  o  wydanie
zezwolenia  posługiwano się  nazwami  chemicznymi odpadów, bez  podania
właściwych im kodów. Natomiast urząd wojewódzki wydający zezwolenie  ustalił
w  decyzji kody odpadów, które z kolei  nie  obejmowały   wszystkich  odpadów
przewidzianych do wykorzystania  bądź  unieszkodliwienia  w  Rokita  S.A.

•  Blachownia Holding  S.A.  wniosek o wydanie zezwolenia na  spalanie  odpadów
niebezpiecznych złożyła  5 marca 1999 roku,  a  uzupełniła  dopiero  2  listopada
1999 roku i  do czasu zakończenia kontroli   nie  uzyskała zezwolenia.

5. Wśród  24 zakładów,  które  wykorzystywały   odpady  niebezpieczne  prawidłową
ewidencję odpadów przyjmowanych lub kierowanych do wykorzystania prowadziło
20  zakładów. Z pozostałych 4 zakładów, jeden  zakład  nie  posiadał  kompletnych
danych o sposobie zagospodarowania wykorzystywanych odpadów  niebezpiecznych, 1
zakład nie  prowadził  ewidencji,  a  w  2  zakładach  ewidencja  była  prowadzona
nieprawidłowo. Na przykład:

•  Zakłady  Farmaceutyczne  �Polpharma� S.A. w Starogardzie Gdańskim,
wykorzystujące do produkcji własny odpadowy  kwas  siarkowy  i  solny,
nierzetelnie  prowadziły ewidencję sposobów  ich wykorzystania, mimo
wydanego w tej sprawie zarządzenia   Nr  7  Prezesa  zarządu  z  dnia
19.01.1998  roku  nakładającego  na  wszystkie  jednostki  wytwarzające  odpady
obowiązek  prowadzenia  ścisłej ich ewidencji i  przekazywania  co  miesiąc  do
Wydziału  Wodno- Ściekowego  i  Ochrony  Środowiska   zbiorczych  informacji
w  tym  zakresie.

•  W Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego �PZL � Rzeszów� S.A. w ewidencji
obrotu odpadami niebezpiecznymi zamieszczano ilości odpadów przekazanych
odbiorcom, natomiast nie wykazywano ilości odpadów wytworzonych w danym
okresie, co naruszyło przepisy ustawy o odpadach i utrudniało zbadanie
przestrzegania przez Wytwórnię warunków posiadanego zezwolenia Wojewody
Podkarpackiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
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•  W Fabryce Pierścieni Tłokowych PRIMA S.A. w Łodzi nie opracowano karty
informacyjnej o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku kąpieli
chromowych za 1999 r. W 1999 r. stwierdzono również brak ewidencji wywozu i
zagospodarowania 7 Mg osadów z wanien chromowych.

6. W latach 1998-1999 spośród 24 zakładów wykorzystujących  odpady  niebezpieczne,
20 kontrolowanych było przez wioś. W wyniku przeprowadzonych kontroli wioś
wydały 4 zarządzenia pokontrolne, m.in. Kopalni  Siarki  �Machów�w  Tarnobrzegu,
dotyczące  każdorazowego  przesypywania warstwą  iłu materiałów  budowlanych
zawierających  azbest umieszczonych  w  wyrobisku

7. Kontrola NIK objęła m.in. jeden z zakładów wykorzystujących odpady niebezpieczne
- Kopalnię Siarki �Machów� w Tarnobrzegu.

Z kontroli przeprowadzonej przez NIK w II połowie 1998 roku, dotyczącej
ochrony środowiska w przemyśle siarkowym z uwzględnieniem rekultywacji i
zagospodarowania terenów pogórniczych, wynika, że w styczniu 1994r. decyzją b.
Ministra Przemysłu i Handlu Kopalnia Siarki �Machów� przekształcona została w
przedsiębiorstwo pn. Kopalnia Siarki �Machów� w Likwidacji i zobowiązana do
przeprowadzenia rekultywacji terenu zdegradowanego działalnością górniczą.
Prace rekultywacyjne obejmowały m.in. likwidację wyrobiska o powierzchni 560 ha
i głębokości 70-110m., powstałego wskutek odkrywkowej eksploatacji złoża siarki.
Program likwidacji wyrobiska, zatwierdzony we wrześniu 1998r.,  przewidywał
zasypanie masą ziemną ok. 6 mln m3 odkształconego terenu i wypełnienie wodą
pozostałych 14 mln m3. W okresie od stycznia 1994 do I połowy 1998r. na
realizację ww. zadań KS �Machów� otrzymała dotacje z budżetu państwa w
wysokości 205,6 mln zł. Nadzór nad prawidłowością wydatkowania tych środków
sprawowała Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego
S.A. w Katowicach.

W toku obecnej kontroli ustalono, że w 1999r. Kopalnia realizowała działania
zmierzające do rekultywacji wyrobiska m.in. poprzez deponowanie na jego dnie
odpadów budowlanych zawierających azbest. W tym celu opracowano projekt
techniczny wraz z oceną oddziaływania na środowisko, które wykazały możliwość
zdeponowania w wyrobisku ok. 25 tys. m3 odpadów azbestowo-cementowych, tj. ok.
40 tys. ton. W sierpniu 1999r. Kopalnia uzyskała zezwolenie Wojewody
Podkarpackiego na wykorzystanie ww. odpadów w pracach likwidacyjnych
wyrobiska. Omawiane odpady Kopalnia odbierała na podstawie dwóch umów:

- z dnia 27.07.1999r., zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych
�Uniserv� Sp. z o.o. w Katowicach, dotyczącej dostawy 40 tys. ton odpadów w
okresie od 01.08.1999r. do 30.11.1999r., za opłatą po 50 zł za tonę + VAT,
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- z dnia 01.12.1999r. zawartej z firmą PREH Sp. z o.o. w Krakowie na dostawę
odpadów w ilości 37 tys. ton w okresie od 31.12.1999r. do 31.12.2000r., za
opłatą po 50 zł za tonę + VAT za dostawy zrealizowane w 1999r. i po 60 zł za
tonę + VAT za odpady dostarczone w 2000r.

Omawiane Spółki posiadały zezwolenia na prowadzenie działalności, w wyniku której
powstają odpady niebezpieczne, a także na transport takich odpadów.

Z ustaleń kontroli wynika, że żadna z ww. Spółek nie wywiązała się z realizacji umów
zawartych z Kopalnią Siarki �Machów�. Spółka �Uniserv� dostarczyła Kopalni
2870,05 ton odpadów azbestowo-cementowych, a Spółka �PREH� 1304,06 tony, co
łącznie wyniosło 4174,11 tony i stanowiło 10,4% przedmiotu umów. Spółki nie ponosiły
żadnych konsekwencji nie wywiązania się ze zobowiązań.

W wyniku badań kontrolnych ustalono ponadto, że kierownictwo KS �Machów� nie
zabezpieczyło interesów kopalni ponieważ:

- nie dołożyło należytej staranności przy zawieraniu umów ze spółkami Uniserv i
PREH poprzez nie zamieszczenie w tych umowach ustaleń o karach w razie nie
wywiązania się zleceniobiorcy ze zobowiązań,

- nie skorzystało z przysługującej z tytułu zawartych umów, możliwości
wypowiedzenia danej umowy wobec nieterminowego realizowania przez
zleceniobiorcę należności płatniczych, ani nie egzekwowało od zleceniobiorcy
odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat,

- nie skorzystało również z możliwości uzyskania odszkodowania za nie wywiązanie
się zleceniobiorcy z warunków umowy,

- pomimo, że Spółka Uniserv tylko w 7,5% zrealizowała umowę na dostawę 40 tys.
ton odpadów budowlanych zawierających azbest, po wygaśnięciu tej umowy,
zawarło umowę ze Spółką PREH reprezentowaną przez ten sam Zarząd, który
kierował Spółką Uniserv. Kierownictwo kopalni podpisując umowę z PREH
odrzuciło jednocześnie korzystniejsze cenowo oferty innych firm na przedmiotowe
dostawy - np. firma Ekoserwis Szczecin � Oddział w Łodzi, zamiast opłaty 60 zł za
tonę składowania odpadów azbestowych w wyrobisku kopalni wnoszonej przez
Spółkę PREXH, oferowała KS �Machów� po 800 zł za tonę składowania takich
odpadów.

Skutkiem ww. nieprawidłowości w zawieraniu umów, kierownictwo KS �Machów�
dopuściło do strat finansowych kopalni i spowodowało wydłużenie okresu
prowadzonych prac rekultywacyjnych.

Trzy tygodnie po zakończeniu kontroli NIK, Dyrektor Kopalni rozwiązał umowę z firmą
PREH, z powodu �szybszego niż planowano postępu prac likwidacyjnych Kopalni i
skrócenia czasu dysponowania miejscem na składowanie odpadów�.
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Składowanie odpadów niebezpiecznych

1. Spośród  74 zakładów objętych kontrolą,  12 zakładów umieściło na składowiskach
61.329  odpadów  niebezpiecznych, w tym:  w  1998 roku  -  33 336 Mg,  w  1999
roku -  27.993 Mg, i tak:

•  Zakłady  Chemiczne  �Rokita� S.A. w  Brzegu  Dolnym  składowały
wodorotlenek  wapnia  w  ilości 7.998,9 Mg w 1998 r.,  i  7.196,9 Mg w 1999 r.,

•  Zakłady  �Orzeł  Biały� S.A  w   Bytomiu składowały żużle  z  hutnictwa  ołowiu
w  ilości 18.242 Mg w 1998 roku i w  1999 roku  17 084 Mg.,

•  odpady niebezpieczne składowały również: Zakłady  Chemiczne  �Organika -
Zachem�  w  Bydgoszczy,  Wytwórnia  Sprzętu   Komunikacyjnego  PZL-
Rzeszów S.A.,  Polski  Koncern  Naftowy S.A.  Zakład  Główny  w  Płocku,
Zakłady  Chemiczne  �Rokita� S.A.,  Zakłady  Azotowe  �Anwil� S.A.

2. Wśród odpadów niebezpiecznych składowanych przez skontrolowane zakłady
przeważały: odpady  azbestowe  z  elektrolizy,  odpady  materiałów  budowlanych
zawierających  azbest,  odpady  pasty  azbestowej,  zużyte sorbenty  i  osady
pofiltracyjne,  pozostałości  podestylacyjne  i  poreakcyjne,  smoły  TDI, wapno
pokarbidowe, odpady  zawierające  rtęć,  wodorotlenek  wapnia,  odpady
zawierające  cyjanki,  popioły  ze  spalania  w  piecu  obrotowym  do  spalania
osadów.

3. Spośród  12  zakładów  składujących  odpady  niebezpieczne,  9 zakładów
prawidłowo prowadziło  ewidencję składowanych odpadów, natomiast w 3
zakładach stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu. Na  przykład:

•  Wytwórnia  Sprzętu  Komunikacyjnego  PZL-  Rzeszów w kartach  ewidencji
odpadów  niebezpiecznych zamieszczała ilości  odpadów  przekazanych
odbiorcom,  natomiast  nie ewidencjonowała  ilości odpadów  wytworzonych  w
danym  okresie.

•  Zakłady  Chemiczne  �Rokita� S.A. prawidłowo ewidencjonowały  odpady
umieszczane  na  składowisku   odpadów,  brakowało  jednak ewidencji obrotu
jednego z odpadów -  wodorotlenku  wapnia

•  Polski  Koncern  Naftowy  S.A.  w  Płocku przekazywał  odbiorcom część
odpadów niebezpiecznych wytworzonych w okresie kilku lat, bez
ewidencjonowania ilości odpadów wytworzonych  w  danym roku, co utrudniało
ujawnienie  przekroczenia  rocznego  limitu  ustalonego w zezwoleniu wojewody.
Składowanie dużych ilości odpadów, nie  wynikających  z  procesów
technologicznych  i  organizacyjnych, uniemożliwiało rozgraniczenie  czasowego
gromadzenia odpadów,  spełniającego  wymóg  art.  21  p. 6  ust. 2  ustawy  o
odpadach,  od  ich  składowania,  na  które   wymagane  jest  odpowiednie
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zezwolenie  i  obowiązek  wnoszenia  opłat  za  korzystanie   ze  środowiska.

4. Kontrola wykazała, że wśród  12  zakładów  składujących  odpady  niebezpieczne,
zezwolenia na składowanie zgodne  z  warunkami ustawy  o  odpadach,  posiadały  4
zakłady. Trzy  zakłady  posiadały decyzje wymagające  uaktualnienia  w  oparciu  o
wymagania ustawy  o  odpadach. Pozostałe  zakłady  nie  posiadały  decyzji  na
składowanie  odpadów  niebezpiecznych  (Zakłady  Chemiczne  �Organika
Zachem�,  Zakłady  Azotowe S.A. w Tarnowie-Mościskach,  Zakłady  Chemiczne
�Organika  Azot� S.A.  w  Jaworznie.) Na  przykład:

•  Zakłady  Chemiczne  �Organika  Zachem�  w  Bydgoszczy do  czasu
zakończenia  kontroli   nie  uzyskały zezwolenia na składowanie odpadów
niebezpiecznych.

•  Wytwórnia  Sprzętu  Komunikacyjnego  PZL- Rzeszów S.A. posiadała jedynie
zezwolenie Wojewody  Rzeszowskiego   z  dnia  30.10.1994  roku  na
składowanie   osadów  poneutralizacyjnych  cyjankowych, nie uaktualnione po
wprowadzeniu ustawy o odpadach. Osady umieszczane były w zbiorniku
izolowanym  od  wewnątrz  geomembraną   PENDP_ AGRU  grubości  2mm,

•  Zakłady  Azotowe S.A.  w  Tarnowie � Mościskach, w  latach  1998-1999 nie
posiadały decyzji  zezwalającej  na  składowanie  odpadów  niebezpiecznych  na
własnym  składowisku, tj.  w  sektorze  E2  nad  rzeka  Białą.  W  decyzji
Wojewody  Małopolskiego  zezwalającej  na  wytwarzanie  odpadów,  w  tym
odpadów  niebezpiecznych  nie  określano  miejsca ani sposobu  składowania
poszczególnych  rodzajów odpadów  niebezpiecznych,

•  Zakłady  Chemiczne  �Organika  -Azot� S.A.  w  Jaworznie do czasu
zakończenia  kontroli  NIK, nie uzyskały zezwolenia Wojewody  Śląskiego na
składowanie  odpadów  niebezpiecznych.

5. Spośród  12  zakładów  składujących  odpady  niebezpieczne, 8 zakładom  naliczono
opłaty za składowanie odpadów w wysokości: w 1998 roku 1.076.277 zł,  w 1999
roku 1.010.178 zł. Najwyższe opłaty za składowanie odpadów  niebezpiecznych w
1998 i 1999 roku naliczono Zakładom  Chemicznym  �Rokita� S.A., odpowiednio
293.700 zł  i  275.700 zł.

6. Analiza  dokumentów  pokontrolnych wykazała, że 10 zakładów spośród 12
składujących  odpady  niebezpieczne, składało marszałkom województw oraz
właściwym wojewodom, prezydentom miast, burmistrzom lub wójtom informacje o
rodzaju i ilości składowanych odpadów. Informacje  te  przekazywane  były  zgodnie
z  obowiązującymi  terminami.   

7. W latach 1998-1999 spośród  12  zakładów  składujących  odpady, 8  zakładów
kontrolowanych było przez wioś, m.in. w zakresie składowania odpadów
niebezpiecznych.  Łącznie w okresie tym Inspekcja przeprowadziła 20  kontroli w
ww. zakładach, w  tym  w Zakładach  Chemicznych �Organika -Zachem�  i  w
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Wytwórni  Sprzętu Komunikacyjnego  �PZL- Rzeszów� -   po  3  razy.  W wyniku
kontroli nie wymierzono kar. Zarządzenia  pokontrolne, wydane w zakresie
składowania odpadów  niebezpiecznych  dotyczyły:  przepakowania  składowanych
chlorofenoli  i  terminu ich utylizacji, obowiązku  powiadamiania  w  terminie  15
dni  od  zakończenia  każdego  kwartału  o  realizacji harmonogramu
zagospodarowania  nagromadzonych  w  latach  poprzednich  odpadów chlorofenoli
(ZCh �Rokita� S.A.), terminów  modernizacji  zbiorników  odpadów  (ZCh
�Organika - Zachem�). Na przykład:

•  WSK  PZL- Rzeszów w latach 1998-1999 kontrolowany  był przez wioś  3 -
krotnie m.in.  w  zakresie postępowania z  odpadami  niebezpiecznymi  (  1 raz
w  1998 roku  i  2  razy  w  1999 roku).  Zarządzenia  pokontrolne z  1998  roku
dotyczyły  m.in. uzyskania   zgody  na  miejsce i sposób gromadzenia  odpadów
oraz prowadzenia  pełnej, bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów. W
kontroli  na przełomie  sierpnia  i  września  1999  roku  stwierdzono  wykonanie
wniosków  z poprzedniej  kontroli. Tymczasem w  dalszym  ciągu dokumenty
obrotu  odpadami niebezpiecznymi nie były potwierdzane przez wszystkich
odbiorców tych odpadów.

8. Z  analizy  działań na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko składowisk,
podejmowanych przez 5  zakładów  składujących  odpady  wynika, że  działania  te
polegały  głównie  na  modernizacjach  składowisk,  w  tym na ich uszczelnieniu, na
ograniczeniu ilości  składowanych  odpadów  przez  ich  spalanie  w  piecach
obrotowych  oraz  wykorzystywaniu  niektórych  odpadów  do  budowy  dróg. I tak:

•  Polski  Koncern  Naftowy  S.A.  w  Płocku w celu  zmniejszenia  ilości
składowanych  odpadów  niebezpiecznych, w  latach  1998-1999
zagospodarował wytwarzane odpady  niebezpieczne jako dodatek  do  betonów
użytych  do  budowy  dróg  na  terenie  zakładu.  Koszty  powyższych  działań
pokrytych  z własnych  środków wyniosły:  w  1998 r. � 37 722 zł.,  w  1999 r. -
32 856 zł.

•  Zakłady  Chemiczne  Organika-Zachem  w  Bydgoszczy w  latach  1998-1999
wydatkowały  75.300 zł na  ograniczenie  ilości składowanych odpadów
niebezpiecznych oraz  1.951.100 zł na  ograniczenie  ujemnego  wpływu
składowisk  na  środowisko.

•  Zakłady  Azotowe �Anwil� S.A.  na  modernizację  zbiornika  odpadów
wydatkowały  w  1998 r. 72 923 zł,  w  1999 r. � 1 411 156 zł.  ( koszty zostały
częściowo pokryte ze środków  NFOŚiGW)

•  Zakłady  Chemiczne �Rokita� S.A. w  1998  roku   zakończyły  budowę  komory
W-III  Mokrego  Składowiska  Odpadów  Wapiennych,  w  całości  uszczelnioną
folią  PEHD  o  grubości  2,5 mm,  wydatkując  na  ten  cel  12,2 mln zł.
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Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (bez składowania)

1. Spośród  74  skontrolowanych  zakładów  wytwarzających  odpady  niebezpieczne,
19 z nich unieszkodliwiało wytworzone odpady w sposób inny niż składowanie,
m.in. w procesach chemicznych i spalania.

2. Kontrola zakładów  unieszkodliwiających  odpady  niebezpieczne wykazała, że w
latach 1998-1999, 4 zakłady nie  posiadały zezwolenia  na  unieszkodliwianie
odpadów  niebezpiecznych:  Zakłady  Azotowe  S.A.  w  Tarnowie -  Mościskach,
Zakłady  Chemiczne  �Organika  - Azot� S.A. w  Jaworznie, ZF �Polpharma� S.A.
w  Starogardzie Gdańskim,  Blachownia  Holding S.A. w Kędzierzynie Koźlu.

3. Spośród  19  zakładów unieszkodliwiających  odpady, 15 prawidłowo prowadziło
ewidencję tych odpadów.  Jeden  zakład  nie prowadził ewidencji,  a w dwóch
innych  zakładach ewidencję prowadzono niewłaściwie.(Blachownia Holding S.A.,
Zakłady  Chemiczne  �Rokita� S.A.).

4. W wyniku badań kontrolnych ustalono, że 19 zakładów unieszkodliwiających odpady
niebezpieczne, w latach 1998-1999 unieszkodliwiło 149.053 Mg odpadów, w tym w
1998  roku 65.908 Mg  i  1,3 m 3 odpadów niebezpiecznych,  a  w  1999 roku  83.145
Mg  i 0,9 m3 odpadów  niebezpiecznych. Na przykład:

•  Zakłady  Chemiczne  �Rokita� S.A.  w  latach  1998-1999  unieszkodliwiły  2079
Mg  odpadów  niebezpiecznych, w tym: w  1998 roku  - 1063 Mg,  a  w  1999 r. -
1016 Mg  odpadów  niebezpiecznych. Ilość unieszkodliwionych odpadów
przekroczyła ilość ustanowioną dla zakładów w zezwoleniu Wojewody
Dolnośląskiego z dnia  24.03.1999r.

•  Spółka z o.o. �Port Service� w Gdańsku przyjęła do spalenia 14.821 Mg
odpadów niebezpiecznych w 1998r. i 22.336 Mg w 1999r.

5. Spośród 19 zakładów unieszkodliwiających odpady, 17 zakładów w latach 1998-
1999 poddanych zostało 26 kontrolom WIOŚ. Nie wymierzono kar po
przeprowadzonych kontrolach.

Usuwanie odpadów niebezpiecznych

Wśród 74 zakładów objętych kontrolą, 28 świadczyło usługi w zakresie usuwania
odpadów niebezpiecznych.

1. Wyniki badań przeprowadzonych w 28 zakładach usuwających odpady
niebezpieczne wykazały, że w latach 1998-1999 zakłady te odebrały 77.185 Mg
odpadów niebezpiecznych i 635.060 szt świetlówek i lamp zawierających rtęć od ich
wytwórców, w tym w roku 1998 � 45.252 Mg i 197.61 szt., a w roku 1999 � 31.929
Mg i 437.446 szt. Największe ilości odpadów niebezpiecznych usuwał Zakład
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Utylizacji UTYL z Płocka � 37.844 Mg i BARIMEX z Dębicy � 8.438 Mg.

2. Wszystkie zakłady spośród 28 świadczących usługi w zakresie usuwania odpadów
niebezpiecznych, posiadały zezwolenia właściwych starostów na prowadzenie takiej
działalności, a 17 zakładów posiadało również zezwolenia na transport odpadów
niebezpiecznych.

3. W toku kontroli stwierdzono, że 13 zakładów, tj. blisko połowa, nie przestrzegało
warunków określonych w ww. zezwoleniach. Główne naruszenia w tym zakresie
dotyczyły usuwania większych ilości i rodzajów odpadów niebezpiecznych niż
określono w zezwoleniu oraz nieprzestrzegania przepisów obowiązujących przy
transporcie materiałów niebezpiecznych.

4. Wśród 28 zakładów usuwających odpady niebezpieczne, 8 zakładów nie prowadziło
ewidencji odbieranych odpadów.

5. W wyniku porównania ewidencji odpadów niebezpiecznych przekazanych do
odbioru, prowadzonej przez wytwórców, z ewidencją odpadów niebezpiecznych
odebranych, prowadzoną przez odbiorców tych odpadów, tylko w przypadku jednego
zakładu, zajmującego się przekazywaniem odpadów niebezpiecznych od wytwórcy
do końcowego odbiorcy, stwierdzono niezgodności ilości, kodów i dat odpadów
odebranych.

•  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe �Robac� w Bydgoszczy, w okresie 1998-
1999, 35-krotnie odbierało zużyte oleje od Zakładów Chemicznych �Organika-
Zachem� w Bydgoszczy. W przypadku 7 transakcji wystąpiły niezgodności dat
przekazania-odbioru tych odpadów, a w 1 przypadku niezgodność kodu odpadu.
Ponadto 0,180 Mg olejów zaewidencjonowanych u wytwórcy jako przekazane
do P.W.�Robac� nie miało potwierdzenia odbioru w dokumentach tego
odbiorcy. W wyniku kontroli Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska sformułował odpowiednie wnioski w stosunku do
P.W.�Robac�.

Kontrola dalszego obrotu odpadami niebezpiecznymi nie była możliwa w
przypadkach, gdy odbierający odpady od ich wytwórcy nie był odbiorcą końcowym,
a tylko przekazywał odpady do wykorzystania lub unieszkodliwienia. W takim
przypadku partie danego rodzaju odpadu odbierane od różnych wytwórców łączono
w jeden strumień i przekazywano ostatecznym odbiorcom w innych terminach i
ilościach. Obowiązujący system ewidencji wyklucza możliwość pełnej kontroli
usuwanych odpadów oraz podważa rzetelność informacji składanych właściwym
marszałkom, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast przez wytwarzających
odpady i wymaga zmian.

6. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w omawianych zakładach, wydano
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16 zarządzeń pokontrolnych i nałożono 2 mandaty.
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3.3.2. Międzynarodowy obrót odpadami niebezpiecznymi

Ustawa o odpadach  zakazuje przywozu z zagranicy odpadów niebezpiecznych a
wywóz za granicę i przewóz przez terytorium państwa polskiego może się odbywać po
uzyskaniu stosownego zezwolenia, wydanego w formie decyzji przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. W decyzji określa się m.in. rodzaj i ilość wywożonych
odpadów, trasę wywozu, a kopie decyzji otrzymuje Prezes Głównego Urzędu Ceł i
Komendant Główny Straży Granicznej.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał 22 decyzje zezwalające na wywóz
odpadów niebezpiecznych za granicę (12 w 1998 r. i 10 w roku 1999) oraz 7 decyzji
zezwalających na tranzyt odpadów niebezpiecznych przez terytorium Polski (5 w 1998r.
i 2 w roku 1999).

W toku kontroli, którą objęto 3 urzędy celne w Rzepinie, Legnicy i Szczecinie oraz
oddziały celne w tych urzędach (w Urzędzie Celnym w Szczecinie tylko Oddział w
Kołbaskowie), badano legalność wywozu za granicę i przewozu przez polski obszar
celny odpadów niebezpiecznych.

1. Kontrola wykazała, że GUC nie powiadamiał urzędów celnych o wydaniu przez
GIOŚ zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami niebezpiecznymi. Prezes
Głównego Urzędu Ceł wyjaśnił, że kopie decyzji otrzymywane od GIOŚ są
przechowywane w GUC w celu ewentualnego potwierdzenia przez urzędy celne ich
autentyczności. O posiadaniu zezwolenia na przewóz odpadów niebezpiecznych i o
fakcie przewozu tego rodzaju odpadów, urzędy celne były informowane na zasadzie
dobrowolności przez samych przewoźników. Ewidencja odpraw celnych w
skontrolowanych urzędach celnych nie pozwalała na uzyskanie jednoznacznej,
pełnej informacji o ilości i rodzaju wywiezionych z Polski odpadów
niebezpiecznych. Pomimo, że stosowany w Urzędach Celnych komputerowy system
ewidencji odpraw umożliwiał wpisanie nazwy odprawianego towaru i
zarejestrowanie jego kodu taryfy celnej, widniejącego w polu 33 dokumentu SAD,
to nie wszystkie urzędy celne wprowadzały pełne informacje do rejestrów, wobec
braku takiego obowiązku.

2. Przeprowadzona w czasie kontroli analiza dokumentów odpraw celnych pozwoliła
ustalić, że w latach 1998-1999 Urzędy Celne w Legnicy i w Rzepinie dokonały
łącznie 35 odpraw wywozu za granicę odpadów niebezpiecznych. W Urzędzie
Celnym w Szczecinie, w komputerowym systemie ewidencji towarów
wprowadzanych i wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego, nie zarejestrowano
przewozu odpadów niebezpiecznych. I tak:

•  W Urzędzie Celnym w Legnicy � Oddział Celny w Jędrzychowicach � w 1999r.
miały miejsce 4 odprawy wywozu odpadów niebezpiecznych za granicę,

•  Urząd Celny w Rzepinie dokonał 10 odpraw wywozu odpadów niebezpiecznych
za granicę w 1998 roku i 21 takich odpraw w 1999r.
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3. Analiza dokumentów odpraw celnych w skontrolowanych urzędach celnych
wykazała dwa przypadki przewozu odpadów w tranzycie, w tym jeden przypadek
przewozu odpadów innych niż niebezpieczne, ale na podstawie zezwolenia GIOŚ na
tranzytowy przewóz odpadów niebezpiecznych i jeden przypadek tranzytu odpadów
niebezpiecznych, a mianowicie:

•  przez przejście graniczne Kołbaskowo-Pommelen, w dniach 18.07.1998r. i
02.08.1998r. Ambasada Francji w Warszawie przewoziła dwie przesyłki, w tym
jedną określoną jako dyplomatyczna.

4. Służba Celna nie stosowała szczególnego nadzoru w odniesieniu do przewozu
odpadów niebezpiecznych. Kontrole graniczne odbywały się wg standardowych
procedur, polegających na sprawdzaniu dokumentów odpraw celnych i oględzinach
zewnętrznych opakowań przewożonych odpadów niebezpiecznych. Na przykład:

•  W oddziale Celnym IV w Słubicach (Urząd Celny w Rzepinie) w zgłoszeniach
celnych na drukach IDA SAD dokonano następujących zapisów, odnoszących się
do procedury kontrolnej wywożonych odpadów niebezpiecznych:

- zgłoszenie celne z dnia 6.10.1999r.: �Towar objęto procedurą wywozu. W
wyniku częściowej rewizji tylnej części pojazdu stwierdzono beczki koloru
niebieskiego z zawartością - ilość, rodzaj i wartość towaru przyjęto wg
załączonych dokumentów�,

- zgłoszenie celne z dnia 18.12.1999 r.: ...�Towar objęto procedurą wywozu. W
wyniku częściowej rewizji stwierdzono beczki z PCV koloru niebieskiego z
zawartością. Ilość, wagę i wartość przyjęto z załączonych dokumentów�.

•  W Oddziale Celnym w Jędrzychowicach (Urząd Celny w Legnicy �) w dniach:
26.03., 27.08, 5.11 i 16.12.1999 r. dokumenty odprawy celnej wypełnione przez
Urząd Celny w Warszawie (Nr 141110) zawierały zapisy: �towar objęto
procedurą wywozu. Stwierdzono 20 sztuk metalowych skrzyń oznaczonych VN
2345. Ilość i rodzaj towaru uznano za zgodne z dokumentacją (zgł. SAD, faktura,
protokół załadunku...�.
W zgłoszeniach celnych, dotyczących wywozu odpadów niebezpiecznych przez to
przejście graniczne, w dniach 26.03 i 5.11.1999 r. nie odnotowano żadnych
uwag dotyczących kontroli wywożonego towaru.

5. W toku kontroli odnotowano tylko jeden przypadek współpracy celników z
inspektorami wioś w celu identyfikacji przewożonego odpadu, a mianowicie
funkcjonariuszy Posterunku Celnego w Kowarach podległego Urzędowi Celnemu w
Legnicy z inspektorami WIOŚ w Jeleniej Górze, co zapobiegło wwiezieniu do Polski
przez firmę UNIMAT Sp. z o.o. z Karpacza 2.325 szt. opakowań z resztkami
substancji chemicznych. Poza tym przypadkiem służby celne kontrolowanych
urzędów w latach 1998-1999 nie korzystały z pomocy  inspektorów ochrony
środowiska ani innych ekspertów w celu identyfikacji przewożonych przez granicę



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

83

odpadów, w tym niebezpiecznych. Było to m.in. powodem odprawiania wywozu
innego rodzaju odpadu niż określony w zezwoleniu GIOŚ. Na przykład, przez
przejście graniczne w Kołbaskowie, podległe Urzędowi Celnemu w Szczecinie:

•  w 1998 r. firma �Hutmen� S.A. Wrocław na podstawie zezwolenia GIOŚ z dnia
22.05.1998 r. na wywóz odpadów tlenku cynku, 12-krotnie wywiozła z kraju
płaskowniki i pręty miedziane, a w roku 1999, na podstawie zezwolenia GIOŚ z
dnia 27.03.1999 r. na wywóz odpadów tlenku cynku, w 8 przypadkach wywiozła
za granicę pręty mosiężne i miedziane,

•  firma �Drumed� z Torunia na podstawie zezwolenia GIOŚ z dnia 4.09.1999 r.
na tranzyt złomu akumulatorowego, w dniu 18.06.1999 r. dwukrotnie przewoziła
drut miedziany.

Co prawda przeprowadzono w 1999 r. 3 szkolenia centralne, z udziałem ekspertów z
GIOŚ, dotyczące m.in. ustawy o odpadach, w których wzięło udział ok. 180
funkcjonariuszy ze wszystkich urzędów celnych, co przyczyniło się do pogłębienia
stanu wiedzy funkcjonariuszy celnych o odpadach niebezpiecznych, to jednak nie
doprowadziło do wyeliminowania nieprawidłowości w procedurach odpraw celnych.

6. Analiza ewidencji odpraw przewozu odpadów niebezpiecznych, przeprowadzonych
przez kontrolowane urzędy celne i zezwoleń wydanych przez GIOŚ na
międzynarodowy obrót odpadami niebezpiecznymi wykazała, że odpady
niebezpieczne nie zawsze wywożone były przez przejście graniczne wskazane w
zezwoleniu GIOŚ. Na przykład:

•  firma �MEGAMETAL� Sp. z o.o. z Warszawy w latach 1998-1999, 9-krotnie
wywoziła za granicę odpady niebezpieczne (zgary i popioły cynkowe), w tym 7
razy przez przejście graniczne w Olszynie zamiast w Świecku � odpraw dokonał
Urząd Celny w Rzepinie � Oddział Celny w Zielonej Górze.

7. Ilości odpadów niebezpiecznych wywożonych z kraju w kontrolowanym okresie, nie
przekraczały ilości określonych w zezwoleniach GIOŚ. W większości przypadków
limity nie były wykorzystywane, np.:

•  firma LOBBE sp. z o.o. z Płocka wywiozła za granicę 188,4 Mg odpadów
niebezpiecznych co stanowiło 37,8% z 499 Mg określonych w decyzji GIOŚ,

•  firma TECHNOMET Sp. z o.o. z Wrocławia wywiozła za granicę 22,5 Mg
odpadów niebezpiecznych na 3.000 Mg określonych w decyzji GIOŚ, tj. 0.75%,

•   firma MEGAMETAL Sp. z  o.o. z Warszawy wywiozła za granicę 205,1 Mg
odpadów niebezpiecznych na 3.600 Mg określonych w decyzji GIOŚ, tj. 5,7%.

8. W latach 1998 � 1999 tylko Urząd Celny w Legnicy odnotował próbę nielegalnego
przewozu przez granicę odpadów niebezpiecznych. Pozostałe objęte kontrolą Urzędy
Celne w Szczecinie i Rzepinie przypadków takich nie odnotowały. Prezes Głównego
Urzędu Ceł poinformował, że w badanym okresie stwierdzono 6 prób wwozu do
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Polski odpadów niebezpiecznych na terenie działania 3 urzędów celnych nie objętych
kontrolą NIK, a mianowicie: w Katowicach � 3 przypadki, w Cieszynie 2 przypadki i
w Przemyślu 1 przypadek.

9. Główny Urząd Ceł nie prowadził ewidencji odpadów niebezpiecznych przewożonych
przez polski obszar celny w tranzycie.

Z informacji uzyskanej z Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego (CIHZ)
wynikało, że:

- w przypadku tranzytu realizowanego na podstawie karnetów TIR, nie
rejestrowano danych z tego dokumentu w systemie SAD,

- w przypadku tranzytowego przewozu towarów nie było obowiązku pełnego
wypełniania dokumentu odprawy celnej SAD,

- w niektórych przypadkach przy przewozach tranzytowych nie przekazywano
kopii dokumentu SAD do systemu informatycznego.

W związku z powyższym CIHZ nie dysponowało pełnymi danymi o przewozach
tranzytowych odpadów niebezpiecznych.

Zasięgnięto również informacji w trybie art. 27, pkt 2 lit.f ustawy o NIK w
Departamencie Środków Taryfowych i Pozataryfowych GUC i uzyskano wykaz 123
jednostkowych przewozów odpadów niebezpiecznych przez polski obszar celny,
zaewidencjonowanych przez Oddziały Celne w ramach realizacji 7 zezwoleń GIOŚ
na tranzyt odpadów niebezpiecznych. W wyniku analizy otrzymanego materiału
ustalono, że w prowadzonej przez Służbę Celną ewidencji omawianych przewozów
występowały pewne niezgodności, a realizacja tranzytu nie zawsze była zgodna z
warunkami zezwoleń GIOŚ, a mianowicie:

- w Oddziałach Celnych w Kukurykach i Dorohusku nie zaewidencjonowano 5
przypadków wwozu do Polski odpadów niebezpiecznych, które zostały
wykazane w wywozie w Oddziałach  Celnych w Świecku i Jędrzychowicach,

- w Oddziałach Celnych w Świecku i Jędrzychowicach nie zaewidencjonowano
39 przypadków wywozów odpadów niebezpiecznych z polskiego obszaru
celnego, których wprowadzenie do Polski wykazały Oddziały Celne w
Dorohusku, Kukurykach i Budziskach,

- 3 wywozy odpadów niebezpiecznych odbyły się przez przejście graniczne w
Świecku zamiast przez wskazane w zezwoleniu GIOŚ Jędrzychowice,

- w jednym przypadku, tranzytowego przewozu odpadów niebezpiecznych
dokonał inny przewoźnik niż określony w zezwoleniu GIOŚ.

10. Główny Urząd Ceł w latach 1998-1999 nie przeprowadzał w urzędach celnych
kontroli prawidłowości wykonywania odpraw celnych przewozów odpadów
niebezpiecznych.

11. Główny Urząd Ceł nie współpracował z Komendą Główną Straży Granicznej ani jej
służbami w zakresie nadzoru nad międzynarodowym obrotem odpadami
niebezpiecznymi.
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II. OPIS POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO I DZIAŁAŃ
PODJĘTYCH PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI

Po zakończeniu kontroli, narady pokontrolne odbyły się w 30 jednostkach spośród 96
skontrolowanych, tj. 32 %

W toku kontroli, na podstawie art. 29 ust. 2 lit.f ustawy o NIK, zasięgnięto informacji w
77 jednostkach organizacyjnych nie objętych kontrolą.

O wynikach kontroli informowano na bieżąco kierowników kontrolowanych jednostek.
Do kierowników wszystkich jednostek wystosowano wystąpienia pokontrolne.

Wnioski zawarte w wystąpieniach dotyczyły:

1.  W wystąpieniu do Ministra Środowiska wnioskowano o:

- podjęcie bardziej skutecznych działań zapewniających realizacje celów polityki
ekologicznej państwa, dotyczących zmniejszenia ilości składowanych odpadów i
objęcia unieszkodliwianiem bądź bezpiecznym składowaniem wszystkich
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.

- doprowadzenie do realizacji planowanych zakładów unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych w Warszawie i Bydgoszczy.

- zapewnienie skutecznego nadzoru koordynacyjnego dla przyspieszenia prac nad
likwidacja mogilników i magazynów, w których zgromadzono odpady niebezpieczne.

- rozważenie możliwości przyspieszenia prac nad przygotowaniem nowej polityki
ekologicznej państwa i krajowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK Minister Środowiska poinformował,
że w Parlamencie trwają prace nad projektami ustaw opracowanych w ministerstwie,
których uchwalenie przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi. Podjęte zostały także działania zmierzające do przyspieszenia prac nad
likwidacją mogilnikow. Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów
niebezpiecznych znalazła się na liście przedsięwzięć priorytetowych Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ministerstwie przygotowana została koncepcja �Strategii zrównoważonego rozwoju
Polski do 2025 r.�, która po przyjęciu przez Rząd zostanie skierowana do Sejmu38 RP.

W końcowej fazie uzgodnień znajduje się projekt II Polityki Ekologicznej Państwa, który
po przyjęciu przez Rade Ministrów zostanie również skierowany do Sejmu RP.

                                                          
38  Będzie to stanowić realizację Rezolucji Sejmu RP z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie przedłożenia przez Rząd

w terminie do 30 czerwca 2000 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025.
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Z informacji Ministra Środowiska wynika,  że w ramach opracowania krajowego
planu gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, który uwzględni istniejącą
infrastrukturę techniczną do wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
zostanie zweryfikowana potrzeba budowy zakładów unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych w Warszawie i Bydgoszczy.

2.  W wystąpieniu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wnioskowano m.in. o:

- rozważenie możliwości prowadzenia statystyki kar za naruszenie wymagań ochrony
środowiska z wydzieleniem kar za składowanie odpadów niebezpiecznych w miejscu
na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami określonymi decyzja
organu właściwego w sprawach nadzoru budowlanego o pozwoleniu na budowę
składowiska odpadów.

- przyspieszenie prac nad modyfikacją systemu SIGOP dla umożliwienia pełnego
rozpoznania stanu gospodarki odpadami oraz rozważenie możliwości rozszerzenia
tego systemu o dane dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi u wszystkich
wytwórców i odbiorców tych odpadów.

- rozważenie możliwości uwzględnienia w sprawozdawczości statystycznej GIOŚ liczby
składowisk odpadów.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK Główny Inspektor Ochrony
Środowiska poinformowała,  że ze względu na przewidywane wejście w  życie w 2001 r.
nowej ustawy o odpadach, dostosowanej do przepisów Unii Europejskiej zasadnym
byłoby, aby zmiany w statystyce publicznej, o które wnioskowała Izba, wprowadzić po
wejściu w  życie tej ustawy.

Nowa ustawa wprowadzi istotne zmiany zasad kwalifikowania odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych.

Wniosek dotyczący przyspieszenia prac nad modyfikacją systemu SIGOP został
zrealizowany. Zmodernizowana baza danych przekazana została w marcu 2000 r. do
inspektoratów wojewódzkich oraz podjęte zostały działania dla objęcia ewidencja
wszystkich wytwórców odpadów niebezpiecznych.

3.  W wystąpieniach do wojewodów wnioskowano m.in. o:

- niezwłoczne załatwienie zaległych wniosków i zapewnienia skutecznego nadzoru nad
przestrzeganiem czynności administracyjnych wynikających z Kpa przy wydawaniu
decyzji związanych z wykonywaniem ustawy o odpadach,

- wzmocnienie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem wymogów zawartych w
decyzjach zezwalających na wytwarzanie, usuwanie, wykorzystywanie i
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych podmiotom budujących lub
utrzymującym obiekty zaliczane do szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi,
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- zwiększenie zaangażowania w sprawy związane z nadzorem nad likwidacją
mogilników i rekultywacją terenów skażonych składowanymi na nich odpadami
niebezpiecznymi,

- podjęcie działań mających na celu uzyskanie pełnych danych o ilości i miejscach
składowania odpadów niebezpiecznych oraz o ich wytwórcach w nowych granicach
administracyjnych województw,

- nawiązanie współpracy, szczególnie z urzędami marszałkowskimi w celu sprawnego
egzekwowania należnych opłat za składowanie odpadów niebezpiecznych.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK wojewodowie informowali o
przyczynach opóźnień w wydawaniu zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie odpadów
niebezpiecznych i działaniach podjętych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w
kpa przy wydawaniu decyzji administracyjnych.

Ponadto informowali o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem listy zakładów
szczególnie szkodliwych dla środowiska działających na terenie województwa, o
zacieśnieniu współpracy z zarządami województw w celu skuteczniejszego egzekwowania
opłat i kar należnych z tytułu składowania odpadów niebezpiecznych, a także o
przeprowadzonej weryfikacji ilości mogilników zlokalizowanych na terenie województw i
kontynuacji lub podjęciu działań mających na celu ich likwidację.

4. W wystąpieniach do starostów wnioskowano m.in. o:

- podjęcie prac nad przygotowaniem programu zrównoważonego rozwoju ochrony
środowiska, zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,

- terminowe wydawanie decyzji dotyczących wytwarzania bądź odbioru odpadów
niebezpiecznych, informowania wnioskodawców o przyczynach opóźnień w
wydawaniu decyzji oraz monitowanie wojewódzkich inspektorów sanitarnych,
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast w przypadkach zwłoki w opiniowaniu
wniosków,

- przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska i
realizacji wydanych decyzji administracyjnych w sprawie postępowania z odpadami
niebezpiecznymi,

- zapewnienie prawidłowej gospodarki środkami powiatowych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w tym optymalne wykorzystanie oraz terminowe
rozliczanie dotacji udzielanych z tego funduszu.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK starostowie poinformowali o
zaawansowaniu prac nad programami zrównoważonego rozwoju powiatów i
planowanych terminach ich zakończenia, o działaniach podjętych w celu terminowego
rozpatrywania wniosków o wydanie zezwoleń na wytwarzanie lub usuwanie odpadów
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niebezpiecznych i o przystąpieniu do kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie
przestrzegania warunków określonych w tych zezwoleniach. Przedstawili również
działania podjęte w celu zwiększenia wykorzystania środków pfośigw.

5. W wystąpieniach do marszałków województw wnioskowano min. o:

- uaktualnienie ewidencji podmiotów wnoszących opłaty i wdrożenia działań
egzekucyjnych wobec podmiotów, które wnosiły zaniżone opłaty za umieszczenie
odpadów niebezpiecznych na składowiskach,

- przestrzeganie obowiązku terminowego przekazywania na rzecz poszczególnych
funduszy ochrony środowiska środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za
umieszczanie odpadów na wysypiskach,

- założenie bądź uaktualnienia bazy danych o podmiotach zobowiązanych do uiszczania
opłat za składowanie odpadów niebezpiecznych na składowiskach oraz zapewnienia
bieżącej weryfikacji informacji składanych przez podmioty o rodzaju, miejscu oraz
czasie składowania i wysokości należnych opłat.

Marszałek Województwa Pomorskiego, w trybie art. 61 ustawy o NIK, zgłosił
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, dotyczące następujących ocen:
- nierzetelnego wywiązywania się z nałożonych ustawowo obowiązków,
- nie zweryfikowania wysokości opłat za składowanie odpadów wniesionych przez 5

podmiotów,
- uszczuplenia wpływów finansowych spowodowanego zaniechaniem działań

zmierzających do wyegzekwowania jednej nie wniesionej opłaty za składowanie
odpadów niebezpiecznych oraz nie wydaniem decyzji o wysokości należnych opłat,
podmiotom które wniosły opłaty zaniżone.

Komisja Odwoławcza Delegatury NIK w Gdańsku uwzględniła zastrzeżenia w całości.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne marszałkowie województw poinformowali
o podjęciu czynności, m.in. we współpracy z wioś lub jednostkami samorządu
terytorialnego, zmierzających do ustalenia wykazu podmiotów składujących odpady
niebezpieczne, o działaniach podjętych w celu zwiększenia efektywności prowadzonej
windykacji opłat za składowanie odpadów niebezpiecznych, o usprawnieniach
organizacyjnych, podjętych staraniach wzmocnienia kadrowego urzędów i doposażenia w
sprzęt komputerowy w celu zapewnienia terminowego przekazywania środków z opłat i
kar, m.in. za składowanie odpadów niebezpiecznych, na konta funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

6. W wystąpieniach do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wnioskowano
m.in. o:

- wyegzekwowanie realizacji zarządzeń pokontrolnych,

- uzupełnienie ewidencji prowadzonej w ramach bazy SIGOP,
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- objęcia kontrolą mogilników w zakresie stanu technicznego, zabezpieczenia i
oznakowania terenu,

- ustalenie sposobów i terminów likwidacji mogilników,

- przeprowadzenie kontroli w jednostkach składających odpady niebezpieczne na
nieprzystosowanych do tego celu składowiskach.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wojewódzcy inspektorzy ochrony
środowiska poinformowali o wystąpieniu do starostów o przekazywanie wszystkich
wydanych zezwoleń na wytwarzanie bądź usuwanie odpadów niebezpiecznych, o ujęciu w
planach jednostek składujących odpady niebezpieczne na nieprzystosowanych do tego celu
składowiskach, o egzekwowaniu realizacji niewykonanych zarządzeń pokontrolnych oraz o
realizacji badań nad wpływem na środowisko składowisk odpadów i prowadzonym
nadzorze nad rekultywacją wysypisk. Inspektorzy informowali również o wysokich
kosztach likwidacji mogilników i problemach w ustaleniu realnego harmonogramu
likwidacji tych obiektów wynikających z braku środków finansowych na realizację tych
zadań.

7. W wystąpieniach do kierowników zakładów wnioskowano m.in. o:

- opracowanie lub uaktualnienie (bądź dostosowania do obowiązków wynikających z
art. 14 ustawy o odpadach) programu ustalającego zasady zapobiegania powstawaniu
odpadów niebezpiecznych lub ich minimalizacji,

- formalnoprawne unormowanie działalności gospodarczej (poprzez uzyskanie lub
uaktualnienie stosownych decyzji związanych z wytwarzaniem i obrotem
(wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie, składowanie, czasowe
gromadzenie, przekazywanie odbiorcom) odpadów niebezpiecznych,

- przestrzeganie warunków wytwarzania, wykorzystywania, unieszkodliwiania, składowania i
przekazywania odbiorcom odpadów niebezpiecznych sformułowanych w uzyskanych
decyzjach,

- prowadzenie, uaktualnienie lub dostosowanie do obowiązujących zasad wynikających
z nowej ustawy o odpadach, a także doprowadzenie do zgodności ze stanem
faktycznym, ewidencji odpadów niebezpiecznych,

- powierzanie zadań w zakresie odbioru (transportu, usuwania i likwidacji) odpadów
niebezpiecznych wyłącznie firmom posiadającym wymagane zezwolenia,

- zapewnienie właściwych warunków składowania i czasowego gromadzenia odpadów
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niebezpiecznych i likwidacji w tym zakresie nieprawidłowości (nadmierne ilości i zbyt
długie czasowe składowanie i niewłaściwe zabezpieczenie � głównie odpady źródeł
światła zawierające rtęć, baterie i akumulatory zawierające ołów, odpady budowlane
zawierające azbest), a także przyspieszenia ich unieszkodliwiania,

- zminimalizowanie wytwarzania odpadów niebezpiecznych na etapie procesów
produkcyjnych.

Zaznaczyć należy, że w związku ze stwierdzonymi w zakładach naruszeniami przepisów

prawa i decyzji administracyjnych dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

występowano do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o podjęcie stosownych

działań, a także do inspektorów nadzoru budowlanego o dostosowanie wydanych decyzji o

wyznaczeniu składowisk do obowiązujących przepisów prawa.

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne kierownicy zakładów informowali o

opracowaniu programów zapobiegających powstawaniu lub minimalizacji ilości odpadów

niebezpiecznych w kierowanych przez nich zakładach, o uzyskaniu zezwoleń na

wytwarzanie lub usuwanie odpadów niebezpiecznych lub złożeniu do starostów

wniosków o wydanie takich zezwoleń, o powierzaniu odbioru odpadów niebezpiecznych

tylko firmom posiadającym zezwolenia na takie usługi, o zaprowadzeniu prawidłowej

ewidencji obrotu odpadami niebezpiecznymi. Ponadto poinformowali o przekazaniu do

odbioru zalegających na terenie zakładów tymczasowo gromadzonych odpadów

niebezpiecznych i o zabezpieczeniu miejsc gromadzenia tych odpadów.

8. W wystąpieniach do dyrektorów urzędów celnych wnioskowano m.in.

- o podjęcie działań dyscyplinujących w odniesieniu do funkcjonariuszy celnych w celu
wyeliminowania przypadków odpraw odpadów niebezpiecznych z naruszeniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Dyrektor Urzędu Celnego w Rzepinie

poinformował o nie przyznaniu premii za I kwartał 2000r. funkcjonariuszom celnym z

Oddziału Celnego w Zielonej Górze, którzy dokonywali odpraw i kontroli zgłoszeń

celnych, w których wskazano przejścia graniczne niezgodnie z określonymi w decyzji

GIOŚ.
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W wyniku kontroli stwierdzono uszczuplenia finansowe ogółem w kwocie 109.629,0 tys. zł,
w tym:

- budżetu państwa w wysokości 4,7 tys. zł,
- państwowych funduszy celowych w wysokości 109.513,8 tys. zł.

Inne nieprawidłowości finansowe wyniosły 2.189,0 tys. zł. Kwota wobec której NIK
podjęła działania w celu jej odzyskania wyniosła  109.552,3 tys. zł, a kwoty odzyskane �
129,1 tys. zł.

                                                                                             Dyrektor Departamentu
                                                                                               Ochrony Środowiska
            Akceptuję
           Wiceprezes                                                                    Andrzej Głowacki

Najwyższej Izby Kontroli

  Zbigniew Wesołowski

                                                                 Zatwierdzam

P R E Z E S

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Janusz Wojciechowski

Warszawa, dnia   16   października  2000 r.



Załącznik 1

Wykaz jednostek skontrolowanych przez NIK

Departament Ochrony Środowiska

1. Ministerstwo Środowiska

2. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

4. Starostwo Powiatu Warszawskiego

5. Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

6. Polski Koncern Naftowy S.A., Oddział w Warszawie

7. Elektrim Kable S.A., Oddział Fabryka Kabli �Ożarów� w Ożarowie Maz.

8. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Delegatura w Białymstoku

1. Podlaski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

4. Starostwo Powiatu Białostockiego

5. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Łapach

6. Fabryka Przyrządów i Uchwytów �BISON-BIAL� S.A. w Białymstoku

Delegatura w Bydgoszczy

1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

4. Starostwo Powiatowe we Włocławku

5. Zakłady Azotowe �Anwil� S.A. we Włocławku

6. Zakłady Chemiczne �ORGANIKA-ZACHEM� w Bydgoszczy

Delegatura w Gdańsku

1. Pomorski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
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4. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

5. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne �POLPHARMA� w Starogardzie Gd.

6. Zakłady Płyt Pilśniowych �Czarna Woda� S.A. w Czarnej Wodzie

Delegatura w Katowicach

1. Śląski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

4. Starostwo Powiatowe w  Częstochowie

5. �Orzeł Biały� S.A. w Bytomiu

6. Zakłady Chemiczne �ORGANIKA-AZOT� S.A. w Jaworznie

Delegatura w Kielcach

1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

4. Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej

5. Przedsiębiorstwo PKS w Kielcach

6. Zakłady Farb i Lakierów �POLIFARB� w Bliżynie

7. Kopalnia Siarki �Machów� w Tarnobrzegu

Delegatura w Krakowie

1. Małopolski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

4. Starostwo Grodzkie w Tarnowie

5. Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie-Mościskach

6. Zakłady Chemiczne �ALWERNIA� S.A. w Alwerni

Delegatura w Lublinie

1. Lubelski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

4. Starostwo Powiatowe we Włodawie

5. Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. w Zamościu
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6. Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego �POLESIE� S.A. we Włodawie

Delegatura w Łodzi

1. Łódzki Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

4. Starostwo Powiatowe w Zgierzu

5. Fabryka Pierścieni Tłokowych �PRIMA� w Łodzi

6. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne �Polfa� w Pabianicach

Delegatura w Olsztynie

1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3. Przedsiębiorstwo PKS w Elblągu

Delegatura w Opolu

1. Opolski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

3. �BLACHOWNIA Holding� S.A. w Kędzierzynie Koźlu

Delegatura w Poznaniu

1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

4. Starostwo Powiatowe w Gostyniu

5.  �PUDLISZKI� S.A. w Pudliszkach

6. �MAHLE Krotoszyn� S.A. w Krotoszynie

Delegatura w Rzeszowie

1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

4. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

5. Fabryka Śrub �ŚRUBEX� S.A. w Łańcucie

6. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego �PZL-Rzeszów� S.A. w Rzeszowie
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Delegatura w Szczecinie

1. Zachodnio-Pomorski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-Pomorskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

4. �WISKORD� S.A. w Szczecinie

5. Samodzielny Publiczny ZOZ w Kołobrzegu

6. Urząd Celny w Szczecinie

Delegatura w Warszawie

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

3. Starostwo Powiatowe w Płocku

4. Polski Koncern Naftowy S.A. w Płocku

5. Radomskie Zakłady Garbarskie S.A. w Radomiu

Delegatura we Wrocławiu

1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

4. Zakłady Chemiczne �ROKITA� S.A. w Brzegu Dolnym

5. KGHM �POLSKA MIEDŹ� S.A. w Rudnej

6. Urząd Celny  w Legnicy

Delegatura w Zielonej Górze

1. Lubuski Urząd Wojewódzki

2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

3. Zakłady Przemysłu Jedwabniczego �SILWANA� S.A. w Gorzowie Wlkp.

4. Urząd Celny w Rzepinie



Załącznik 2

Wykaz jednostek skontrolowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty

Ochrony Środowiska

w woj. dolnośląskim

1. Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGETYKA ROKITA w Brzegu Dolnym

w woj. kujawsko � pomorskim

2. Lafarge Cement Polska S.A. Zakład Kujawy w Bielawach

3. PPHU ABBA EKOMED Sp. z o.o. w Toruniu

4. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Gospodarki Odpadami BIONIKA w Bydgoszczy

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  OLGAZ Sp. z o.o. we  Włocławku

6. ELZAR Sp. z o.o. we Włocławku

7. P.W. ROBAC w Bydgoszczy

w woj. lubelskim

8. Lubelska Agencja Ochrony Środowiska  S.A. w Lublinie

9. MAYA Zakład Utylizacji w Międzyrzecu Podlaskim

10. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AKANT w Lublinie

w woj. lubuskim

11. EKO-DEJS w Gorzowie Wielkopolskim

12. RIMEX w Karninie

w woj. łódzkim

13. MULTI COM w Łodzi

14. POL-DAN-EKO w Łodzi

w woj. małopolskim

15. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARO s.c. w Krakowie
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16. EKO- KRAK 2000 Sp z o.o. w Krakowie

17. Zakład Produkcji Wtórnej Skóry w Chełmku

w woj. mazowieckim

18. Przedsiębiorstwo. Kruszyw Lekkich KERAMZYT w Mszczonowie

19. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM Zakład nr 14 w Mławie

20. Zakład Doświadczalny Produkcji Węgli Aktywnych Saratowicz& Saratowicz s.c. w

Mrozach

21. Zakład Utylizacji UTYL w Płocku

22. Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów AKU-ZRIDA w Warszawie

23. POFRABAT w Warszawie

24. UTIMER w Warszawie

25. UTIL S.C. w Grodzisk. Mazowieckim

w woj. opolskim

26. ZRRNiO �Renower� s.c. w Kędzierzynie Koźlu

w woj. podkarpackim

27. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.w Jedliczu

28. EKO-TOP Sp. z o.o. w Rzeszowie

29. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARIMEX Sp. z o.o. w Dębicy

w woj. pomorskim

30.  �Port-Service� Sp. z o.o. w Gdańsku

31. �COMAL� Sp. z o.o. w Tczewie

32. COVA Sp. z o.o. w Tczewie

w woj. śląskim

33. LOBBE Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej

34. �MEGA� Henryk Wierzbicki w Gliwicach
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35. Centrum Ekologiczne Licencyjnych Technologii �CELT� Ltd w Katowicach

36. Przedsiębiorstwo Handlowe �DROP� Zbigniew Chwedoruk w Czeladzi

w woj. świętokrzyskim

37. NOFAR w Bliżynie

w woj. warmińsko-mazurskim

38. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OIL-CAR s.c. w Elblągu

w woj. wielkopolskim

39. CENTRA S.A. w Poznaniu

40. AKUSERWIS Sp.z o.o. w Luboniu

w woj. zachodnio-pomorskim

41. BSC - EKOPAL s.c. w Szczecinie



Załącznik nr 3

Wykaz aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach � Dz.U. Nr 96, poz. 592, zm. Nr 88, poz.
554, zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2000 Nr 12 poz. 136, zm. Dz.U. z
2000 r. Nr 22 poz. 272.

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska; Dz.U. z 1994 r.
Nr 49, poz. 196, zm.  Dz.U. z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 90, poz. 446, Dz.U. z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Nr 156, poz. 773, Dz.U. Nr 1997 Nr 46, poz. 296, Nr
121, poz. 770, N 96, poz. 592, Nr 133, poz. 885, Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 885, Dz.U.
Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136

3. Ustawa, z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane � Dz.U. Nr 89, poz. 414, zm. Dz.U. z
1995 r. Nr 141, poz. 692, Dz.U. z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 146, poz. 680, Nr 106,
poz. 496, Dz.U. z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Dz.U. z 1998 r. Nr 22, poz. 118, Dz.U. z
1997 r. Nr  88, poz. 554, Dz. U. Nr 106, poz. 668, Dz.U.  z 1999 r. Nr 41, poz. 412; zm.
Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 29 poz. 354.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. zagospodarowanie przestrzenne � j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412;

5. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  Dz.U. Nr 77, poz. 335,
zm. Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Dz.U. Nr 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz.
885, Dz.U. z  1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943; Dz. U. z 2000
r. Nr 12 poz. 136.

6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji � Dz.U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, zm. Dz.U. Nr 1992 r. Nr 20, poz. 78, Dz.U. Nr 1993 Nr 28,
poz. 127, Dz.U. z 1995 r. Nr 85, poz. 426, Nr 141, poz. 692, Dz.U. z 1996 r. Nr 46, poz.
189, Nr 146, poz. 680, Nr 156, poz. 773, Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926,  Nr 141, poz.
944, Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126.

7. Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z
1980 r. Nr 9, poz. 26, zm.: Dz.U. z 19980 r. 27, poz. 111, Dz.U. z 1982 r. Nr 7, poz. 55,
Nr 45, poz. 289, Dz.U. z 1993 r. Nr 41, poz. 185, Dz.U. z 1994 r. Nr 34, poz. 183, Dz.U.
z 1986 r. Nr 47, poz. 228, Dz.U. z 1987 r. Nr 33, poz. 186, Nr 21, poz. 123, Dz.U. z 1989
r. Nr 20, poz. 107, Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 201, Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 513, Nr
100, poz. 442, Dz.U. z 1994 r. Nr 122, poz. 593, Dz.U. z 1995 Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz.
368, Dz.U. z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, Dz.U. z 1997 r. Nr 75, poz. 471,
Nr 102, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 944, Dz.U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126; zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 268.

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz.U. Nr 91, poz. 578 zm.
Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136.
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9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie - Dz.U. Nr
91, poz. 577, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136.

10. 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. Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1115 i poz. 1126, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr
12 poz. 136.

11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa � Dz.U. Nr 91, poz. 576,
zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1060, Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126; zm. Dz.U.
z 2000 r. Nr 12 poz. 136.

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej, tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz.
575, zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756; zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 12,
poz. 136.

13. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe � Dz.U. z 1995 r. Nr 119, poz.
575, zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 96, poz. 591, Nr 101, poz. 629, Nr 141, poz.
942, Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 758 i Nr 106, poz. 668, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz.
136.

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych � Dz.U. Nr 145, poz. 942 � obowiązujące od dnia 1 stycznia 1999 r.

15. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów � Dz.U. Nr 162, poz. 1135 �
obowiązujące od dnia 1 stycznia 1998 r.

16. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej � Dz.U. z 1999 r. Nr 3, poz. 17 � obowiązujące od dnia
30 stycznia 1999 r.

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za
składowanie odpadów - Dz.U. Nr 162, poz. 1128 zm. z 1999 r. Nr 110 poz. 1263 �
obowiązujące od dnia 1 stycznia  1999 r.

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za
składowanie � Dz.U. Nr 162, poz. 1116 � obowiązujące od dnia 1 stycznia 1998 r. do
dnia 1 stycznia 1999 r.

19. 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 � obowiązująca od 26 lipca
1995 r. do 14 stycznia 1999 r. � Dz.U. Nr 79, poz. 399.

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za
naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar
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Dz.U. Nr 162, poz. 1138 obowiązujące od dnia 14 stycznia 1999 r.

21. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
12 września 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości odpadów
umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania � Dz.U. Nr 121, poz.
794 � obowiązujące od 7 października 1998 r.

22. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenia z zagranicy
nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska � Dz.U. Nr 47, poz.
299, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 20 poz. 251  � obowiązujące od 29 kwietnia 1998 r.

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie określenia
odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych oraz warunków,
jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu � Dz.U. Nr 90, poz. 573 obowiązujące
od 1 sierpnia 1998 r.

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych
zasad  ochrony powierzchni ziemi � Dz.U. Nr 4, poz. 23.

25. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
14 lipca 1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla
środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań,
jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji � Dz.U.
Nr 93, poz. 589 - obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1998 r.

26. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko � Dz.U. Nr 52, poz. 284 zm. Dz.U.
z 1996 r. Nr 446; z 1997 r. Nr 101, poz. 634 i Nr 128, poz. 840 � obowiązujące do dnia
31 lipca 1998r.

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony
środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w
miastach i wsiach � Dz.U. Nr 24, poz. 91, zm. Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 uchylone
z dniem 1 stycznia 1998 r. wejściem w życie ustawy o odpadach.

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami � Dz.U. Nr 69, poz.
768 obowiązujące od dnia 4 września 1999 r.

29. Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 sierpnia 1994 r. w
sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami �
MP Nr 46, poz. 374 uchylone z dniem 4 września 1999 r. � wejście w życie ww.
rozporządzenia Ministra Gospodarki.

30. Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów
niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989r. � Dz. U. z 1995r. Nr 19
poz. 88 � obowiązująca od dnia 18 czerwca 1992r.
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