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1. Wstęp 

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 
jest określona w Regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego 
w dniu 26 października 2015 r. Siedzibą Inspektoratu jest Warszawa, w jego skład wchodzą 
Delegatury w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Mińsku Mazowieckim. Obszar działania 
poszczególnych jednostek, wynikający z Regulaminu organizacyjnego WIOŚ w Warszawie, 
przedstawia tabela. 

 

Jednostka organizacyjna Obszar działania Adres siedziby 

WIOŚ w Warszawie M. st. Warszawa, powiaty: piaseczyński 
– z wyłączeniem gmin Góra Kalwaria i 
Tarczyn, pruszkowski, warszawski 
zachodni. 

00-716 Warszawa  
ul. Bartycka 110A 

Delegatura w Ciechanowie Powiaty: ciechanowski, legionowski, 
mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, 
żuromiński. 

06-400 Ciechanów  
ul. Strażacka 6 

 

Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

Powiaty: garwoliński, łosicki, miński, 
otwocki, siedlecki, sokołowski, 
węgrowski, wołomiński, miasto Siedlce. 

05-300 Mińsk 
Mazowiecki 
Plac Kilińskiego 10 

Delegatura w Ostrołęce Powiaty: makowski, ostrołęcki, 
ostrowski, przasnyski, wyszkowski, 
miasto Ostrołęka.  

07- 412 Ostrołęka  

ul. Targowa 4 
 

Delegatura w Płocku Powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, 
sierpecki, sochaczewski, żyrardowski, 
miasto Płock. 

09-402 Płock  
ul. Kolegialna 15 

 

Delegatura w Radomiu Powiaty: białobrzeski, grójecki, 
kozienicki, lipski, przysuski, radomski, 
szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom, 
gmina Góra Kalwaria i Tarczyn. 

26-600 Radom  

ul. Pułaskiego 9A 

 

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, w 2019r.  
aktualnie obowiązujący Regulamin organizacyjny zostanie dostosowany do przepisów 
wykonawczych w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska oraz ich delegatur.     
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2. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących środowiska 

2.1. Obszary przekroczeń 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza, wykonanej na podstawie danych za 2017 r. 
zostały określone strefy w województwie mazowieckim, w których należy podjąć określone 
działania w celu przywrócenia na danym obszarze obowiązujących standardów jakości powietrza.  

 

Tabela 1. zawiera listę stref wraz z liczbą ludności i powierzchnią obszarów przekroczeń, 
dla których wykonano programy ochrony powietrza, ale odpowiednie normy nadal są przekraczane.  

 

Tabela 1. Lista stref zaliczonych do klasy C, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów przekroczeń 
normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych) w strefach na podstawie 
oceny za 2017 rok 
 

Lp. Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

liczba 
mieszkańców 
strefy [tys.]* 

* 

„liczba 

mieszkańców 
strefy” odnosi 

się 

do stanu na 
koniec roku 

2013 

Obszary przekroczeń 

(ochrona zdrowia) 

powierzchnia 
strefy 
[km2] 

B(a)P(rok) 

(procent  
w strefie) 

NO2(rok)  

(procent  
w strefie) 

PM10(24h) 
(procent  
w strefie) 

PM10(rok) 
(procent  
w strefie) 

PM2,5(rok) 
(procent  
w strefie) 

1 aglomeracja 
warszawska PL1401 

1715,6 

liczba 
mieszkańców 

obszaru 
przekroczeń 

[tys.] 

(% strefy) 

1640,6 47,6 1640,7 90,4 289,3 

(95,6) (2,8) (95,6) (5,3) (16,9) 

517 

powierzchnia 
obszaru 

przekroczeń 
[km2] 

(% strefy) 

457 8 305 15 61 

(88,4) (1,5) (59,0) (2,9) (11,8) 

2 miasto Płock PL1402 

123,5 

liczba 
mieszkańców 

obszaru 
przekroczeń 

[tys.] 

(% strefy) 

120,5 

- 

113,8 

- - 
(97,6) (92,1) 

88 

powierzchnia 
obszaru 

przekroczeń 
[km2] 

(% strefy) 

38 

- 

21 

- - 
(43,2) (23,9) 
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Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że w województwie 
mazowieckim podstawową przyczyną przekroczeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest 
emisja powierzchniowa (emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-
bytowym). Duży jest napływ zanieczyszczeń spoza województwa, w którym przeważa emisja 
związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym. Znaczący udział ma także 
emisja liniowa (emisja związana z ruchem pojazdów i spalaniem paliw) – zwłaszcza w Warszawie. 
Wpływ emisji punktowej pochodzącej np. z elektrociepłowni stanowi niewielki udział w ogólnym 
bilansie zanieczyszczeń. Najbardziej prawdopodobną przyczyną przekroczeń ozonu w strefie 
mazowieckiej jest emisja liniowa i napływ prekursorów i zanieczyszczeń spoza województwa. 

 

Prowadzone pomiary na stacjach monitoringowych nie wykazują wyraźnej tendencji 
zmniejszania się poziomów stężeń tych substancji, dla których zostały sporządzone programy 
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miasto 
Radom 

 

 

 

PL1403 

 

 

 

219,6 

 

 

 

liczba 
mieszkańców 

obszaru 
przekroczeń 

[tys.] 

(% strefy) 

 

 

 

219,6 - 

209,4 

- 

208,5 

(100) (95,4) (94,9) 

112 

powierzchnia 
obszaru 

przekroczeń 
[km2] 

(% strefy) 

112 

- 

63 

 

- 

54 

(100) (56,3) (48,2) 

4 strefa 
mazowiecka PL1404 

3241 

liczba 
mieszkańców 

obszaru 
przekroczeń 

[tys.] 

(% strefy) 

2076,4 

- 

912,1 

- 

342,3 

(64,1) (28,1) (10,6) 

34841 

powierzchnia 
obszaru 

przekroczeń 
[km2] 

(% strefy) 

6025 

- 

487 

- 

151 

(17,3) (1,4) (<1) 

 

województwo mazowieckie 

5299,7 

liczba 
mieszkańców 

[tys.] 

(% 
województwa) 

4057,1 47,6 2876 90,4 840,1 

(76,6) (0,9) (54,3) (1,7) (15,9) 

35558 

powierzchnia 
[km2] 

(% 
województwa) 

6632 8 876 15 266 

(18,7) (<1) (2,5) (<1) (<1) 
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ochrony powietrza. Odnotowane wyższe stężenia należy łączyć raczej z panującymi warunkami 
meteorologicznymi, w tym z występowaniem cisz atmosferycznych oraz zwiększoną emisją 
z ogrzewania indywidualnego. Natomiast niższe stężenia wynikają z korzystniejszych warunków 
(wyższe temperatury i większe prędkości wiatru). W związku z tym w najbliższych latach działania 
związane z wdrażaniem rozwiązań, przewidzianych w Programach Ochrony Powietrza, powinny 
zostać zintensyfikowane. Równocześnie w nowych lub aktualizowanych programach należy 
przewidzieć rozwiązania wpływające na zdecydowanie większe ograniczenia dotyczące emisji 
niskiej powierzchniowej. Rozwiązania takie powinny także dotyczyć bardziej skutecznego 
ograniczenia emisji komunikacyjnej, szczególnie w Warszawie. 

 

W Płocku dochodzi do podwyższonych stężeń benzenu i dwutlenku siarki, które 
prawdopodobnie w większości należy łączyć z emisją przemysłową. Zdarzają się również epizody 
podwyższonych stężeń benzenu niezwiązane z działalnością przemysłu, a których źródłem są domy 
ogrzewane indywidualnie i samochody. Chwilowe podwyższone stężenia benzenu i dwutlenku 
siarki zdarzają się w województwie mazowieckim nie tylko w Płocku, ale również w innych 
miastach, gdzie z dużym prawdopodobieństwem przyczyną nie był przemysł, a niska emisja. 
Okresy podwyższonych stężeń SO2 i benzenu w Płocku zwykle wiążą się z  występowaniem 
uciążliwości zapachowych, przez co należy je łączyć z emisją przemysłową.  

Z obserwacji WIOŚ w Warszawie wynika, że niezwykle ważne jest czyszczenie ulic na 
mokro. Chodzi zwłaszcza o jak najszybsze usunięcie zalegającego na drogach piasku pozostałego 
po zimowym utrzymaniu dróg, ale także piasku i innych zanieczyszczeń wynikających z ruchu 
samochodów oraz posypywania torów tramwajowych.  

 

Ocena jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) za 2017 rok została wykonana po 
raz pierwszy na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187), w którym normy środowiskowe 
zostały dostosowane do typów abiotycznych wód powierzchniowych.  

Dla 83 jcwp rzecznych z 87 badanych w 2017 roku określono stan ogólny jcwp jako zły (w 4 JCWP 
wykonanie oceny nie było możliwe, ze względu na brak badań stanu chemicznego). Zły stan wód 
związany jest z występowaniem substancji chemicznych w stężeniach przekraczających 
środowiskowe normy jakości lub wskaźników fizykochemicznych w stężeniach poniżej 
stanu/potencjału dobrego. W zakresie wskaźników chemicznych badania wykonywane były  
w biocie tj. we wszystkich organizmach występujących w rzece (ryby, skorupiaki i mięczaki) oraz 
w wodzie. Najczęściej przekraczanym wskaźnikiem w wodach był benzo(a)piren (przekroczenie 
nastąpiło we wszystkich rzekach, w których był badany) oraz metale ciężkie. Wykaz jcwp 
zakwalifikowanych do stanu złego przedstawia Tabela 2. 

W 58 jcwp klasyfikacja elementów fizykochemicznych wykazała stan/potencjał poniżej dobrego. 
Przekroczenia wartości dopuszczalnych najczęściej dotyczyły grupy wskaźników 
charakteryzujących warunki biogenne (związki azotu i fosforu), grupy elementów 
charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (głównie ogólny węgiel 
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organiczny) oraz wskaźniki charakteryzujące zasolenie (głównie twardość, przewodność oraz 
substancje rozpuszczone). Wykaz 44 jcwp w stanie/potencjale poniżej dobrego w zakresie 
związków azotu przedstawia Tabela 3. 

Na zamieszczonych mapach (1-6) przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału 
ekologicznego, stanu chemicznego oraz ocenę stanu jcwp rzecznych w 2017 roku. 

 
Mapa 1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzecznych woj. mazowieckiego na podstawie 
badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w roku 2017 (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Mapa 2. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP rzecznych woj. mazowieckiego na podstawie badań 
przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w roku 2017 (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Mapa 3. Ocena stanu ogólnego JCWP rzecznych woj. mazowieckiego na podstawie badań 
przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w roku 2017 (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Tabela 2. Wykaz jcwp zakwalifikowanych do stanu złego  
 

Lp. Nazwa ppk Wioś 

1 Bobrownica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

2 Brok od Siennicy do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

3 Brzeźnica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

4 Buczynka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

5 Bug od Broku do dopł. z Sitna WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

6 Bug od granicy w Niemirowie do Kamianki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

7 Bzura od Rawki do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

8 Cetynia od Okna do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

9 Cetynia od źródeł do Okna WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

10 Czernica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

11 Długa od źródeł do Kanału Magenta WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

12 Dopł. spod Kukawek WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

13 Dopływ spod Ożarowa Maz. WIOŚ w Warszawie 

14 Dopływ spod Piastowa WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

15 Dopływ spod Romatowa WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

16 Dopływ spod Rzeszotar WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

17 Dopływ spod Żmijewka Włościańskiego WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

18 Dopływ z jez.Dolnego WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

19 Drzewiczka od Brzuśni do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

20 Głęboka Struga WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

21 Gostomka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

22 Gozdawnica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

23 Iłżanka od Modrzejowianki do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

24 Jeziorka od Kraski do Rowu Jeziorki WIOŚ w Warszawie 

25 Kanał Bielińskiego (Jagodzianka) WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

26 Kanał Kromnowski WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

27 Kanał Olszowiecki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

28 Kanał z Pulw WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

29 Kanał Żerański WIOŚ w Warszawie 

30 Kobyłka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  
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Lp. Nazwa ppk Wioś 

31 Korabiewka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

32 Kosówka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

33 Kostrzyń od dopł. z Osińskiego do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

34 Kostrzyń od źródeł do Dopływu z Osińskiego WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

35 Liwiec do Starej Rzeki ze Starą Rzeką od dopł. z 
Kukawek 

WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

36 Liwiec od dopł z Zalesia do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

37 Liwiec od Kostrzynia, bez Kostrzynia do dopł. z 
Zalesia 

WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

38 Liwiec od Starej Rzeki do Kostrzynia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

39 Łasica od źródeł do Kanału Zaborowskiego, z 
Kanałem Zaborowskim WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

40 Łydynia od Pławnicy do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

41 Mienia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

42 Mleczna bez Pacynki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

43 Muchawka od Myrchy do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

44 Muchawka od źródeł do Myrchy WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

45 Narew od Omulwi do Różu WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

46 Narew od Pisy do Omulwi WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

47 Narew od Różu do zbiornika Dębe WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

48 Narew od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

49 Omulew od Sawicy do ujścia z Płodownicą od 
dopł. spod Parciak WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

50 Orz od dopływu z Wiśniewa do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

51 Orzyc od Tamki do Ulatówki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

52 Orzyc od Ulatówki do ujścia z Węgierką od dopł. 
z Dzielin WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

53 Pacynka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

54 Piasecznica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

55 Pilica od Drzewiczki do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

56 Pilica od Wolbórki do Drzewiczki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

57 Pisia Tuczna WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

58 Prut WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

59 Radomka od Mlecznej do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 
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Lp. Nazwa ppk Wioś 

60 Radomka od Szabasówki do Mlecznej WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

61 Radomka od źródeł do Szabasówki bez 
Szabasówki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

62 Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia WIOŚ w Warszawie 

63 Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną 
Wodą WIOŚ w Warszawie 

64 Różanica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

65 Skrwa od Sierpienicy do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

66 Struga II do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce 

67 Szabasówka od Kobyłki do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

68 Świder od Świdra Wschodniego do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

69 Toczna do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

70 Tymianka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

71 Utrata od Rokitnicy do ujścia WIOŚ w Warszawie 

72 Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką WIOŚ w Warszawie 

73 Utrata od Żbikówki do Rokitnicy bez Rokitnicy WIOŚ w Warszawie 

74 Wiązownica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

75 Wilanówka WIOŚ w Warszawie 

76 Wilga od Dopływu z Miętnego do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

77 Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego WIOŚ w Warszawie 

78 Wisła od Kanału Młocińskiego do Narwi WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

79 Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

80 Wisła od Pilicy do Jeziorki WIOŚ w Warszawie 

81 Wisła od Wieprza do Pilicy WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

82 Wkra od Mławki do Łydyni bez Łydyni WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

83 Zalew Zegrzyński WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie 

 

 

Tabela 3. Wykaz jcwp w stanie/potencjale poniżej dobrego w zakresie związków azotu 

Lp.  Nazwa jcwp Wioś 

1 Bobrownica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

2 Buczynka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

3 Cetynia od Okna do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

4 Cetynia od źródeł do Okna WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 
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Lp.  Nazwa jcwp Wioś 

5 Czernica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

6 Dopływ spod Ożarowa Maz. WIOŚ w Warszawie 

7 Dopływ spod Piastowa WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

8 Dopływ spod Romatowa WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

9 Dopływ spod Rzeszotar WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

10 Dopływ spod Żmijewka Włościańskiego WIOŚ w Warszawie. Delegatura w 
Ostrołęce 

11 Głęboka Struga WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

12 Gozdawnica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

13 Kanał Olszowiecki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

14 Kobyłka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

15 Korabiewka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

16 Kosówka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

17 Kostrzyń od dopł. z Osińskiego do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

18 Kostrzyń od źródeł do Dopływu z Osińskiego WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

19 Liwiec do Starej Rzeki ze Starą Rzeką od dopł. z Kukawek WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

20 Liwiec od dopł z Zalesia do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

21 Liwiec od Kostrzynia, bez Kostrzynia do dopł. z Zalesia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

22 Liwiec od Starej Rzeki do Kostrzynia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

23 
Łasica od źródeł do Kanału Zaborowskiego, z Kanałem 

Zaborowskim WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

24 Mienia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

25 Mleczna bez Pacynki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

26 Muchawka od Myrchy do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

27 Muchawka od źródeł do Myrchy WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

28 Orz od dopływu z Wiśniewa do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w 
Ostrołęce 

29 
Orz od źródeł do dopływu z Wiśniewa z dopływem z 

Wiśniewa 
WIOŚ w Warszawie. Delegatura w 

Ostrołęce 

30 Orzyc od Tamki do Ulatówki WIOŚ w Warszawie. Delegatura w 
Ostrołęce 

31 Orzyc od Ulatówki do ujścia z Węgierką od dopł. z Dzielin WIOŚ w Warszawie. Delegatura w 
Ostrołęce 
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Lp.  Nazwa jcwp Wioś 

32 Pacynka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

33 Pilica od Drzewiczki do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu 

34 Pisia Tuczna WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Płocku 

35 Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia WIOŚ w Warszawie 

36 Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą WIOŚ w Warszawie 

37 Struga II do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w 
Ostrołęce 

38 Toczna do ujścia WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Mińsku 
Mazowieckim 

39 Tymianka WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

40 Utrata od Rokitnicy do ujścia WIOŚ w Warszawie 

41 Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką WIOŚ w Warszawie 

42 Utrata od Żbikówki do Rokitnicy bez Rokitnicy WIOŚ w Warszawie 

43 Wiązownica WIOŚ w Warszawie. Delegatura w Radomiu  

44 Wisła od Pilicy do Jeziorki WIOŚ w Warszawie 

 

Monitoring jcwp jezior w roku 2017 prowadzony był w 3 jeziorach. W 2 z 3 badanych jezior 
określono stan ogólny jcwp jako zły. Wskaźnikami decydującymi o klasie były substancje 
chemiczne, głównie benzo(a)piren oraz fluoranten. Na poniższych mapach zaprezentowano 
klasyfikację oraz stan jcwp jezior. 

 
Mapa 4. Klasyfikacja stanu ekologicznego JCWP jeziornych województwa mazowieckiego na podstawie 
badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w roku 2017 (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Mapa 5. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP jeziornych województwa mazowieckiego na podstawie 
badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w roku 2017 (źródło: WIOŚ w Warszawie) 

 

 
Mapa 6. Ocena stanu ogólnego JCWP jeziornych województwa mazowieckiego na podstawie badań 
przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w roku 2017 (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Badania wód podziemnych na terenie województwa mazowieckiego prowadzone były przez 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w 28 punktach. Wody o słabej 
jakości sklasyfikowano w 3 punktach, ze względu na przekroczenia azotanów w punktach: 
Grędzice (powiat ciechanowski, gm. Ciechanów) i w Płocku oraz ze względu na przekroczenie 
arsenu w punkcie Pruszków. 

 

Badania monitoringu hałasu zostały przeprowadzono w 2017 roku w następujących punktach: 
 Różan (hałas drogowy) 
 Żyrardów (hałas drogowy) 
 DK NR 48 na odcinku Potworów – Odrzywół (hałas drogowy) 
 Ciechanów (hałas kolejowy) 

Lokalizację punktów monitoringu hałasu przedstawiono na  mapie 7. 

Mapa 7. Miejscowości, w których wykonano pomiary hałasu komunikacyjnego w 2017 r. 
w województwie mazowieckim (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Analiza wyników wskaźników długookresowych LDWN i LN: 

1. W miejscowości Żyrardów przy ulicy 1 Maja oszacowano na podstawie pomiarów, 
że długookresowe średnie poziomy dźwięku wynoszą:  

 dla pory nocy LN =60,6 dB,  

 dla pory dzienno-wieczorno-nocnej LDWN=69,2 dB,  

i przekraczają poziomy dopuszczalne równe LN = 56,0 dB, LDWN = 64,0 dB. 

  

2. W miejscowości Potworów, m. Łojków Łódzka 10B oszacowano na podstawie pomiarów, 
że długookresowe średnie poziomy dźwięku wynoszą:  

 dla pory nocy LN =61,4 dB,  

 dla pory dzienno-wieczorno-nocnej LDWN=69,0 dB,  

i przekraczają poziomy dopuszczalne równe LN=59,0 dB i LDWN = 68,0 dB. 

 

3. W miejscowości Różan przy ul. Warszawska 46 oszacowano na podstawie pomiarów, 
że długookresowe średnie poziomy dźwięku wynoszą:  

 dla pory nocy LN =63,7 dB,  

 dla pory dzienno-wieczorno-nocnej LDWN=71,5 dB, 

i przekraczają poziomy dopuszczalne LN =59,0 dB i LDWN = 64,0 dB.  

 

Dodatkowo poddano analizie dane dla wskaźników krótkookresowych LeqD oraz LeqN , które 
wykazały przekroczenia: 

 dla pory nocy w Żyrardowie przy ul. A. Mickiewicza 31/41 oraz ul. Władysława Reymonta 
13 w zakresie od 2,7 dB do 5,4 dB,  

 dla pory dnia i nocy w rejonie drogi krajowej nr 48  w m. Grabowo 23 /ul. Radomska 23 - 
Potworowie, m. Klwów 36, ul. Opoczyńska 27 w miejscowości Potworów oraz  
ul. Radomska 1 w miejscowości Odrzywół w zakresie od 1,0 dB do 6,6 dB,  

 dla pory dnia i nocy w miejscowości Różan przy ul. Ostrowskiej 26,  

 dla pory nocy w miejscowości Ciechanów (hałas kolejowy) przy ul. Krzywej 5A,  
ul. Malinowej 4, ul. Sienkiewicza, ul. Skłodowskiej w zakresie od 0,1 dB do 9,5 , a dla pory 
dnia stwierdzono przekroczenia tylko przy ul. Skłodowskiej o 1,9 dB. 

 

 Badania przeprowadzone w 2017 roku w ramach monitoringu pól elektromagnetycznych nie 
wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów w środowisku. 
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2.2. Zagadnienia specyficzne 

Delegatura WIOŚ w Płocku 

 

Zagadnienia specyficzne na obszarze kontrolowanym przez Delegaturę w Płocku: 

 

1. Funkcjonowanie dużego zakładu chemicznego – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Zakład Produkcyjny w Płocku oraz znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
i w obrębie zakładu, szeregu podmiotów eksploatujących instalacje, których funkcjonowanie 
wiąże się bezpośrednio z zakładem. 

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku zajmuje obszar 791,1 
ha i jest największym zintegrowanym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce. 
Na terenie zakładu zlokalizowane są jednostki technologiczne związane z częścią: 

 rafineryjną, w skład której wchodzą 53 obiekty, 
 petrochemiczną, w skład której wchodzi 19 obiektów,  
 energetyczną, w skład której wchodzi 8 obiektów Zakładu Elektrociepłowni oraz obiekt 

Zakładu CCGT, 
 wodno-ściekową, w skład której wchodzi 11 obiektów, 
 logistyczną, w skład której wchodzą 2 obiekty. 

 

Dla poszczególnych instalacji PKN ORLEN S.A. uzyskała trzy pozwolenia zintegrowane: 

 na eksploatację: 
- Instalacji Rafinerii, posiadającej 37 emitorów, z których 12 jest objętych obowiązkiem 

prowadzenia ciągłych pomiarów emisji do powietrza i 28 pomiarów okresowych,  
- Instalacji Petrochemii - 28 emitorów, z których 11 jest objętych obowiązkiem 

prowadzenia okresowych pomiarów emisji,  
 - Instalacji Elektrociepłowni – 1 emitor objęty obowiązkiem prowadzenia ciągłego 

pomiaru emisji,  
 na prowadzenie instalacji Elektrociepłowni z Blokiem Parowo - Gazowym (CCGT), 

posiadającej jeden emitor objęty ciągłym pomiarem emisji,  
 na eksploatację instalacji do oczyszczania ścieków, obejmującej 2 źródła emisji 

zorganizowanej do powietrza, podlegającej obowiązkowi prowadzenia pomiarów 
okresowych w ramach automonitoringu. 

W roku 2018 zwiększyła się ogólna ilość emitorów instalacji PKN ORLEN S.A. oraz 
liczba emitorów objętych obowiązkiem prowadzenia ciągłych pomiarów emisji. 

W obszarze terenu ogrodzonego Zakładu Produkcyjnego w Płocku znajdują się również 
zakłady powiązane technologicznie, tj. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., PCC Exol S.A., 



 

 19

Orlen Eko Sp. z o.o., które również eksploatują instalacje, dla których udzielono pozwoleń 
zintegrowanych.  

Kontrole instalacji Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. oraz zakładów 
znajdujących się w jego sąsiedztwie traktowane są jako zadania priorytetowe. W związku 
z tym, że zakłady te zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie miasta Płocka, są one, 
a szczególnie Zakład Produkcyjny PKN ORLEN S.A., częstym przedmiotem zgłoszeń 
interwencyjnych związanych z oddziaływaniem na stan jakości powietrza w Płocku.  

Zorganizowane źródła emisji na terenie PKN ORLEN S.A. wymagają kontroli dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Na bieżąco 
kontrolom automonitoringowym w 2019 r. będą podlegały wyniki z pomiarów ciągłych z 14 
emitorów oraz pomiarów okresowych automonitoringowych z 39 emitorów, dla których taki 
obowiązek ustanowiono. Corocznie weryfikacji również podlegają raporty z oddziaływania 
instalacji PKN ORLEN S.A. w zakresie emisji hałasu. 

 

Na terenie zakładu występują również źródła emisji niezorganizowanej, które 
wymagają dokładnego rozpoznania w celu identyfikacji występowania źródeł uciążliwości 
odorowych.  

 

Ponadto PKN ORLEN S.A. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. WIOŚ uzgadnia dokumentację dla Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. 
jako zakładu ZDR przed jej zatwierdzeniem przez Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Inspektorzy sprawdzają również realizację 
obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzających dokumenty oraz z dokumentów 
zakładu ZDR. Zakładami Dużego Ryzyka są również zakłady zlokalizowane w granicach 
ogrodzenia zakładu, tj.: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., PCC Exol S.A. oraz zakłady 
w bezpośrednim sąsiedztwie PKN ORLEN S.A., tj. Terminal Gazu Płynnego ORLEN Gaz 
Sp. o.o. oraz Warter Fuels S.A. 

 

 Cyklicznym kontrolom WIOŚ będą podlegały następujące zagadnienia: 

 Realizacja obowiązków zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych udzielonych przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego na: 

-  pobór wody powierzchniowej oraz wody podziemnej, 
-  wprowadzanie wód drenażowych z systemu opadowo-melioracyjnego oraz części 

oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu do środowiska, 
-  wprowadzanie ścieków z centralnej oczyszczalni ścieków do wód. 

 Realizacja planu remediacji powierzchni ziemi zanieczyszczonej produktami naftowymi 
dla terenu zakładu – uregulowanego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. 

 Realizacja decyzji GIOŚ na wysyłkę odpadów niebezpiecznych w ramach 
międzynarodowego przemieszczania odpadów. 
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 Realizacja obowiązków decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego – pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do diagnozowania  
i kwalifikowania surowców, materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń. 

 Realizacja warunków decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku  
z uczestnictwem w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

 Realizacja obowiązków operatora urządzeń zawierających substancje zubożające 
warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane. 

 Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH, jako producenta oraz 
dalszego użytkownika substancji chemicznych i ich mieszanin. 

 Zapewnienia jakości danych przekazywanych w sprawozdaniach PRTR. 

W 2019 roku planowane jest kontynuowanie nadzoru nad wdrażaniem w Zakładzie 
konkluzji BAT oraz prowadzenie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z emitorów 
zakładu.  

 

Plan kontroli na rok 2019 w odniesieniu do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.: 

-  Zakład Produkcyjny jako Zakład Dużego Ryzyka, 

-  Elektrociepłownia, 

-  nowo wybudowana Instalacja Metatezy, 

-  emisja z pochodni, 

-    emisja z parku zbiorników związanego z Instalacją Komponowania Benzyn. 

 

Dodatkowo pozostawiona zostanie odpowiednia rezerwa czasowa na działania pozaplanowe, 
wynikające z konieczności podjęcia kontroli interwencyjnych, w reakcji na kierowane 
do Inspektoratu interwencje społeczne, a także związane z oddawaniem do użytkowania nowo 
zbudowanych lub przebudowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, jak i kontroli po zdarzeniach awaryjnych w Zakładzie.  

 
2. Funkcjonowanie kilkunastu zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 
 

Na terenie kontrolowanym przez Delegaturę WIOŚ w Płocku funkcjonuje kilkanaście 
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, tj.: 8 
Zakładów Dużego Ryzyka oraz 5 Zakładów Zwiększonego Ryzyka, które podlegają 
cyklicznym kontrolom.  W roku 2018 skontrolowano: 5 zakładów ZDR oraz 2 zakłady ZZR. 
Substancje niebezpieczne znajdujące się na terenie zakładów objętych nadzorem, stwarzają 
zagrożenia związane z ich palnością, wybuchowością, toksycznością czy ekotoksycznością.  
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Zgodnie z planem kontroli, w roku 2019 zostanie skontrolowanych 6 zakładów ZDR i 3 
zakłady ZZR. Kontrole zostaną również przeprowadzone w przypadkach wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych, w sytuacji bliskich poważnym awariom oraz 
w przypadkach interwencji w sprawie naruszeń przepisów ochrony środowiska. 

 

W ramach prowadzanych kontroli podobnie jak w latach poprzednich, inspektorzy WIOŚ 
sprawdzą realizowanie obowiązków w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, 
wynikających z przepisów prawa oraz z wdrożonego w zakładzie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. Kontynuowany będzie nadzór nad usuwaniem skutków zaistniałych 
poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii. 

 

Nadal będą prowadzone działania mające na celu:  

 rozpoznanie wśród zakładów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne, w celu 
ustalenia czy zaliczają się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii, zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikacyjnymi uwzględniającymi 
zasady określone w rozporządzeniu CLP,  

 weryfikację dokumentów takich jak: zgłoszenie ZDR lub ZZR, program zapobiegania 
poważnym awariom oraz raport o bezpieczeństwie, złożonych przez istniejące i nowe 
zakłady stwarzające zagrożenie poważną awarią. 

 

Ponadto kontynuowana będzie współpraca z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie oraz Komendami Powiatowymi/Miejskimi Państwowej Straży Pożarnej 
m.in. w zakresie: 

 przeprowadzania wspólnych kontroli w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, 

 wymiany istotnych informacji o ustaleniach przeprowadzonych kontroli oraz podjętych 
działaniach pokontrolnych, 

 wymiany i weryfikacji informacji o wystąpieniu poważnej awarii lub poważnej awarii 
przemysłowej, 

 wymiany informacji dot. oceny dokumentów przekazywanych przez prowadzących 
zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

 zaangażowania w pracę sztabów: strategicznego i taktycznego, powoływanych podczas 
ćwiczeń mających na celu sprawdzenie realizacji wewnętrznego planu operacyjno-
ratowniczego w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.  

 

Delegatura WIOŚ  w Ciechanowie 

Na terenie działania Delegatury występuje duża koncentracja wielkoprzemysłowych ferm  
drobiu kurzego, liczących powyżej 40 tys. stanowisk każda, objętych obowiązkiem posiadania 
pozwolenia zintegrowanego, skupionych przede wszystkim w powiatach: mławskim, żuromińskim 
i ciechanowskim.  
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Podobnie jak w latach ubiegłych, powstają kolejne wielkotowarowe instalacje do chowu drobiu 
kurzego lub rozbudowywane są istniejące. 
Aktualnie (stan z dnia 30 września 2018 r.) na terenie działania Delegatury znajduje się 109 ferm 
(113 instalacji), spośród 185 wielkoprzemysłowych ferm drobiu funkcjonujących w województwie 
mazowieckim.   

Zdecydowana większość 110 instalacji (97,35%) zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. Największe z nich (17) z powodu magazynowania znacznych 
ilości gazu płynnego do celów grzewczych zaliczone są do zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

W porównaniu do 2009 r., kiedy na tym terenie funkcjonowało 35 wielkoprzemysłowych instalacji 
do chowu drobiu kurzego, ich liczba w ostatnich latach wzrosła ponad 3 - krotnie.  

W celu zapewnienia pełnej realizacji planu kontroli w 2019 r. oraz objęcia kontrolą wszystkich 
instalacji do chowu drobiu wymagających posiadania pozwolenia zintegrowanego, fermy w których 
podczas ostatnich kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości będą kontrolowane 
podobnie jak w 2018 r. - raz na 3 lata.  

Największe zagęszczenie chowu drobiu kurzego występuje w granicach administracyjnych wsi: 
 Kozielsk gmina Kuczbork Osada pow. żuromiński, gdzie znajduje się 5 ferm o obsadzie ogółem 

1 840 000 kurcząt brojlerów; 
 Kosiny Stare gmina Wiśniewo powiat mławski, gdzie eksploatowanych jest 5 ferm o łącznej 

obsadzie 1 742 000 kurcząt brojlerów. 
Na terenie działania Delegatury funkcjonują wielkotowarowe fermy drobiu o obsadzie powyżej 1 
mln kurcząt brojlerów tj: 

 Ferma drobiu w Kondrajcu Pańskim, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski - 1 740 000 szt. drobiu; 
 Ferma Drobiu w Kuklinie gm. Wieczfnia Kościelna, pow. mławski – 1 464 000 szt. drobiu; 
 Ferma Drobiu w Kosinach Kapicznych gm. Wiśniewo, pow. mławski – 1 464 000 szt. drobiu. 
 

Eksploatacja instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego do chowu 
drobiu powoduje uciążliwą emisję technologiczną do powietrza oraz wytwarzanie ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
Prowadzi także do wytwarzania znacznych ilości obornika kurzego i pomiotu, przeznaczanych 
przede wszystkim do rolniczego wykorzystania.  
W tych okolicznościach podwyższone jest ryzyko postępowania z nawozami w sposób niezgodny 
z wymaganiami ustawy o nawozach i nawożeniu oraz „Programem działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, w szczególności przekraczania dopuszczalnej dawki 
azotu 170 kg N/ha/rok. Obornik kurzy z terenów o największej koncentracji chowu drobiu jest 
rolniczo wykorzystywany na gruntach rolnych sąsiednich powiatów lub województw. 
Z zagrożeniami dla środowiska, wywoływanymi rosnącą koncentracją wielkotowarowych instalacji 
do chowu drobiu kurzego na obszarach wiejskich, powiązane są inwestycje podejmowane 
w przemyśle rolno-spożywczym, np. rozbudowa o kolejną ubojnię i 3 – krotny wzrost mocy 
produkcyjnych instalacji do uboju drobiu w m. Ujazdówek, gmina Ciechanów (największa w 
Europie) z oczyszczalnią ścieków przemysłowych (również instalacją wymagającą pozwolenia 
zintegrowanego) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
wprowadzanych do rzeki Łydyni oraz budowa mieszalni pasz.   
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Delegatura WIOŚ w Ostrołęce 

Na obszarze nadzorowanym przez Delegaturę występują w mniejszym lub większym 
zakresie wszystkie problemy ochrony środowiska uwzględniane w wytycznych do planowania, przy 
czym nie zostały zidentyfikowane problemy wyraźnie dominujące.  

 

Szczególnym nadzorem objęte zostaną instalacje o znaczeniu krajowym różnej branży, w tym m.in. 
zakłady:  

- ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A,,  

- Stora Enso Poland S.A. w Ostrołęce, 

- Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce, 

- Rockwool Polska Sp. z o.o. Zakład Wełny Mineralnej w Małkini,  

- Ardagh Glass S.A. Huta Szkła w Wyszkowie,    

- duże zakłady mleczarskie - Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Oddział Produkcyjny Kurpie 
w Baranowie, Bel Polska Sp. z o.o w Chorzelach, Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska 
w Chorzelach, Mlekoma Sp. z o.o w Przasnyszu, MSM Sp. z o.o. w Makowie Maz., Spółdzielnia 
Mleczarska Piątnica Zakład w Ostrołęce, Polindus Sp. z o.o. w Gąsewie, Ostrowia Sp. z o.o. 
w Ostrowi Maz., 

- przemysłu mięsnego – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import Export Józef Bałdyga 
w Łysych oraz Zakład Rozbioru Mięsa JBB Sp. z o.o. w Dylewie o znaczącym oddziaływaniu na 
środowisko w każdym komponencie. 

 

Nadzorem zostanie objęta realizacja zadań wynikających z Aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) wraz ze szczególnym uwzględnieniem 
punktowych źródeł zanieczyszczeń wód rzeki Narwi i Bugu zasilających Zalew Zegrzyński - źródło 
wody pitnej dla miasta stołecznego Warszawy.  

 

Kontynuowane będą działania w kierunku ograniczania emisji gazów i pyłów z punktowych źródeł 
energetycznych i przemysłowych oraz działania wynikające z realizacji zadań określonych 
w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.  

Zagadnieniem, na którym koncentrują się najbardziej rozległe, ale zarazem najtrudniejsze działania, 
w dalszym ciągu pozostaje gospodarka odpadami przemysłowymi, specyficznymi oraz 
komunalnymi. 

Do problemów specyficznych należą zagadnienia kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu, 
w szczególności urządzeń emitujących hałas na zewnątrz pomieszczeń oraz legalności i dopełnienia 
wymagań dotyczących drewna i wyrobów z drewna wprowadzanych na rynek.  
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W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i rozpoznanie oraz biorąc pod uwagę problemy, jakie 
nasiliły się w 2018 roku, zidentyfikowano dwa główne specyficzne problemy na obszarze 
Delegatury, które zostały uwzględnione w planie kontroli na 2019 r.: 

 

Problem lokalnej uciążliwości hałasu emitowanego do środowiska na terenach wiejskich 
z zakładów usługowo - produkcyjnych, w szczególności z zakładów przemysłu drzewnego 
i kamieniarskiego. 

Drugim problemem jest uciążliwość zapachowa pochodząca z zakładu przetwarzającego produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz z zakładu celulozowo-papierniczego i związane z tym 
liczne interwencje społeczne. 

W 2019 r. będą kontynuowane działania w kierunku zwalczania „szarej strefy” w recyklingu 
pojazdów i w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Te i inne problemy lokalne będą rozwiązywane w ramach zadań wynikających z ogólnych 
wytycznych do działalności kontrolnej na 2019 rok. 

 

Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim 

 W oparciu o wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska 
w 2019 r., specyfikę obszaru objętego działaniami Delegatury oraz analizę zgłaszanych wniosków 
o podjęcie interwencji, w planie kontroli na rok 2019 zostaną uwzględnione następujące 
zagadnienia: 

 kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty 
prowadzące działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, 

 kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty 
wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te 
odpady, 

 kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, 

 ocena realizacji przez gminy obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
(10% gmin z terenu objętego działalnością Delegatury), 

 kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach 
działań krótkoterminowych, 

 kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do 
ziemi oraz kontrola w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, 

 kontrola prowadzących działalność rolniczą w zakresie realizacji „Programu działań 
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu”, 

 ocena instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy oraz  
statków stosujących olej do silników statków żeglugi śródlądowej,  
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 kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych oraz 
fluorowanych gazów cieplarnianych, 

 ocena podmiotów podlegających obowiązkom wynikającym z ustawy o bateriach 
i akumulatorach.  
 

W związku z nasileniem się przypadków porzucania odpadów w miejscach na ten cel 
nieprzeznaczonych (wyrobiska piasku, żwiru) oraz wykorzystywaniem do rekultywacji wyrobisk 
odpadów innych niż określone w decyzjach administracyjnych, podejmowane będą intensywne 
działania kontrolne w powyższym zakresie.  

 

Delegatura WIOŚ w Radomiu 

 

W 2019 r. prowadzone będą działania kontrolne komunalnych oczyszczalni ścieków 
eksploatowanych przez gminne jednostki budżetowe oraz oczyszczalni funkcjonujących na potrzeby 
samodzielnych jednostek takich jak: obiekty oświatowe, placówki opieki zdrowotnej, obiekty 
gastronomiczne, wspólnoty mieszkaniowe. W 2018r. do WIOŚ wpływały liczne interwencje dot. 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych poprzez odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych 
ścieków z komunalnych oczyszczalni oraz uciążliwości odorowe powodowane niewłaściwą 
eksploatacją instalacji do oczyszczania ścieków. W związku z powyższym w 2019 r. planowane jest 
przeprowadzenie kontroli w wytypowanych obiektach eksploatujących instalacje do oczyszczania 
ścieków w celu sprawdzenia dotrzymywania przez nie warunków wprowadzania ścieków do ziemi 
i wód powierzchniowych, oraz dokonania oceny, czy urządzenia do oczyszczania i odprowadzania 
ścieków są eksploatowane właściwie. 

 

Na obszarze objętym działaniem Delegatury powstają nowe instalacje do chowu i hodowli 
zwierząt, które w zdecydowanej większości przypadków wymagają uzyskania pozwoleń 
zintegrowanych. Uciążliwość związana z funkcjonowaniem tych instalacji była przedmiotem 
interwencji wpływających w 2018r. W związku z powyższym planowane kontrole w 2019 r. będą 
miały na celu sprawdzenie czy instalacje te spełniają wymagania w zakresie przepisów dot. ochrony 
środowiska.  

 

Wydział Inspekcji WIOŚ w Warszawie 

 

W oparciu o uwarunkowania i zidentyfikowane najważniejsze problemy lokalne, w planie 
pracy na 2019 r. zostały uwzględnione najistotniejsze zagadnienia ochrony środowiska, w tym:  

 związane z likwidacją szarej strefy w ochronie środowiska, w szczególności w obszarze 
gospodarki odpadami; 

 punktowe źródła emisji ścieków komunalnych zgodnie ze sporządzonym Programem 
częstotliwości ich kontroli. W ewidencji oczyszczalni ścieków znajduje się 80 funkcjonujących 
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oczyszczalni. W 2019 roku przewiduje się objęcie kontrolą 20 obiektów (25 % wszystkich 
oczyszczalni). Stanowi to realizację obowiązku wynikającego z Aktualizacji Programu wodno-
środowiskowego kraju (aPWŚK z sierpnia 2016r.), zgodnie z którym wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli postępowania 
w zakresie oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwa z częstotliwością raz na trzy lata; 

 ocena przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie spełniania wymogów prawa przez: 

- wszystkie gminy w odniesieniu do obowiązku przedłożenia rocznego sprawozdania 
dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

- co najmniej 10 % gmin w ramach kontynuacji cyklu z lat wcześniejszych; 

 instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, zakłady o zwiększonym ryzyku i zakłady 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w których podczas poprzednich 
kontroli wykazano istotne naruszenia; 

 ocena realizacji Programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przez podmioty prowadzące 
produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub 
stosowane nawozy, w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły; 

 zagadnienia dotyczące realizacji programów ochrony powietrza i planów działań 
krótkoterminowych, wraz z analizą obowiązków nałożonych na organy i podmioty 
korzystające ze środowiska. W pierwszej kolejności kontrolowane będą gminy, w których 
stwierdza się najwyższe przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 lub/i PM2,5; 

 identyfikacja i kontrola podmiotów używających czynników chłodniczych, dokonujących ich 
obrotu, zwłaszcza pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów. 

3. Obszar objęty planem działalności kontrolnej 

Plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczy okresu 
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

Zakres terytorialny, jaki obejmuje plan, to województwo mazowieckie, graniczące 
z województwami: podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, 
świętokrzyskim i łódzkim. Mazowieckie zajmuje powierzchnię 35,6 tys. km2, co stanowi 11,4% 
powierzchni kraju; jest zamieszkane przez 5 365,9 tys. osób, co stanowi 13,9% ludności kraju. 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 151 osób/km2, przy średniej krajowej 123 osoby/km2. 
Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Ogółem w miastach zamieszkuje 64,3% 
ludności województwa. Warszawa, stolica kraju i regionu liczy 1 754,0 tys. mieszkańców, co 
stanowi 32,7% mieszkańców województwa.  

Województwo mazowieckie, obok województwa łódzkiego, zaliczane jest do regionu 
centralnego Polski. W jego skład wchodzą 42 powiaty, w tym pięć miast na prawach powiatu 
(Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka) oraz 314 gmin: 35 miejskich, 51 miejsko-wiejskich 
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i 228 wiejskich. W województwie 3 miasta liczą powyżej 100 tys. mieszkańców (Warszawa, 
Radom, Płock), a 4 miasta powyżej 50 tys. mieszkańców (Siedlce, Ostrołęka, Pruszków, 
Legionowo).  

Województwo jest bardzo zróżnicowane pod względem rozmieszczenia przemysłu. Przemysł 
skoncentrowany jest głównie w miastach, a przede wszystkim w aglomeracji warszawskiej i jej 
otoczeniu oraz w Płocku, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach i Ciechanowie. W województwie 
rozwinęły się niemal wszystkie gałęzie przemysłu z wyjątkiem górniczego, stoczniowego 
i koksowniczego, a przede wszystkim przemysł spożywczy, energetyczny, chemiczny, maszynowy. 
Działają liczne ciepłownie i elektrociepłownie miejskie. Ważne miejsce w skali kraju zajmują 
m.in.: w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w 
Płocku, w energetyce zawodowej ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych, PGNiG 
Termika SA w Warszawie i ENERGA Elektrownie „Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce. Ogółem 
w województwie liczba podmiotów gospodarki narodowej wynosi ok. 788 tys., w tym 96% stanowi 
sektor prywatny.  

Pod względem gospodarczym mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się województwem 
w Polsce i przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych. Wytwarzana jest największa część 
produktu krajowego brutto - około 22 %.1 

4. Priorytety kontrolne 

Najważniejsze priorytety Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do 
realizacji w 2019 roku:  

1. Wdrożenie zmian organizacyjnych związanych z reformą Inspekcji Ochrony Środowiska. 
2. Zintensyfikowanie działań mających na celu ograniczenie „szarej strefy”, w szczególności 

w gospodarce odpadami. 
3. Działania informacyjno-promocyjne w celu zapewnienia społeczeństwu i organom 

administracji publicznej informacji o działaniach Inspekcji na rzecz ochrony środowiska.  

W rocznym planie działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Warszawie zostały uwzględnione: 

 Strategia Rozwoju Kraju; 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko; 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030); 

 Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016 – 2020 
(z perspektywą do 2025 r.); 

 Priorytety wynikające z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;  

                                                
1 wszystkie dane statystyczne wg GUS 
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 Określone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Wytyczne do planowania 
działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 r.”; 

 Zalecenia wynikające z wystąpień organów kontrolujących działalność WIOŚ w Warszawie 
tj. Najwyższej Izby Kontroli; 

 Obowiązujące Programy Ochrony Powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych; 

 Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami; 

 Określone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska cele 
kontroli na poziomie wojewódzkim. 

Przy sporządzeniu rocznego planu działalności kontrolnej uwzględniono obowiązujące przepisy tj.: 

 art. 5a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; 

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2001/331/WE z dnia 
4 kwietnia 2001 r. ustalające minimalne kryteria działania inspekcji ochrony środowiska 
w państwach członkowskich; 

 Procedura planowania kontroli – Informatyczny System Kontroli Inspekcji Ochrony 
Środowiska; 

 Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 
zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 26 października 2015 r. 

Zakres działań kontrolnych na 2019 r. został określony przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w „Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska 
w 2019 r.”  

I. Kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, nadzór rynku i przeciwdziałanie 
poważnym awariom 

 

Najważniejsze zadania stałe w działalności kontrolnej przewidziane do realizacji w 2019 r.:  
 kontrole planowe polegające na sprawdzeniu wypełniania obowiązków wynikających 

z przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych przez zakłady, dla których częstotliwość 
kontroli została określona przepisami prawa, 

 kontrole planowe w zakładach skontrolowanych w poprzednim roku, w których stwierdzono 
naruszenia, w wyniku których może nastąpić lub nastąpiło zagrożenie lub zanieczyszczenie 
środowiska określone w klasie 2 od 2.1 – 2.4 (wg Informatycznego Systemu Kontroli), 

 kontrole planowe, których realizacja umożliwia przygotowanie raportów, sprawozdań 
i realizację zadań kontrolnych wynikających z zawartych porozumień,  

 kontrole pozaplanowe,   

 sporządzanie raportów i informacji oraz przekazywanie ich społeczeństwu i organom RP, 
 podejmowanie działań mających na celu likwidację szarej strefy w ochronie środowiska oraz 

wykrywanie wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku, 
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 przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków, w tym wniosków o interwencje i petycji oraz 
opracowanie informacji w tym zakresie za 2018 r.  
 

1. Prowadzenie kontroli w zakresie:  
 

a) wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań 
krótkoterminowych, 

b) spełniania wymagań przez producentów i użytkowników produktów zawierających lotne 
związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków 
i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami 
i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów, 

c) przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz 
fluorowanych gazów cieplarnianych w 2018 r. – przekazanie informacji do GIOŚ w terminie 
do dnia 19 lutego 2019 r., 

d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie warunków 
korzystania ze środowiska dotyczących ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych 
i pozwoleniach zintegrowanych,  

e) stosowania Programu działań, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne, przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność w ramach której są 
przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, obowiązane do stosowania 
Programu działań, 

f) określonym w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, 

g) wynikającym z Porozumienia z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie współdziałania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia 
roślinnego,  

h) zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi 
śródlądowej, 

i) przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 

j) emisji hałasu do środowiska, 

k) emisji gazów i pyłów do powietrza,  
l) poziomów pól elektromagnetycznych,  

m) zgodności wykorzystania przez użytkowników zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy 
związanej z zasobami genetycznymi z uzgodnionymi warunkami dostępu oraz podziału 
korzyści z ich wykorzystania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów 
genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, 

n) kolekcji lub ich części zarejestrowanych w rejestrze kolekcji zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 
2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania. 
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Ponadto prowadzenie kontroli w zakresie:  
a) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
b) realizacji zarządzeń pokontrolnych, 

c) analizy badań automonitoringowych przekazywanych przez zakład, 
d) analizy dokumentów, z wyłączeniem badań automonitoringowych, o których mowa 

w dokumencie Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.3 – Wykonywanie kontroli 
w oparciu o dokumenty, 

e) dokonania rozpoznania w terenie, celem wykrycia sprawcy i zbadania skali zagrożenia dla 
ludzi i środowiska oraz przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów (przeprowadzane 
z innymi organami) i oceny towaru lub odpadu - o których mowa w dokumencie 
Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.2 – Wykonywanie kontroli w terenie bez 
ustalonego podmiotu, 

f) spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań, 

g) spełniania przez podmioty wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym 
obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, 

h) przestrzegania przez podmioty wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 
czerwca 2001r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 
 

2. Weryfikacja poprawności danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach 
Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. 

3. Przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków, w tym wniosków o interwencję i petycji. 
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji. 

5. Prowadzenie działań pokontrolnych. 
6. Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa, wyników kontroli stosowania Programu działań, o którym 
mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przez podmioty obowiązane do 
stosowania Programu działań – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., za rok 2018. 

7. Przekazanie do GIOŚ w wyznaczonych terminach, informacji niezbędnych do sporządzania 
ustawowo wymaganych raportów: 

a) do dnia 15 lutego 2019 r. za rok 2018 oraz do dnia 14 sierpnia 2019 r. za I półrocze 2019 r. 
sprawozdania z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska – 
formularz GUS OŚ-2b, 

b) do dnia 16 grudnia 2019 r. – wyników kontroli przestrzegania przepisów art. 29 ustawy z dnia 
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, w zakresie przypisanym 
Inspekcji Ochrony Środowiska, 

c) przekazanie wyników kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podlegających 
ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), w układzie 
półrocznych zestawień: 
 do dnia 3 lipca 2019 r., za okres od 1 grudnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., 

 do dnia 3 grudnia 2019 r., za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.,  
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d) do dnia 28 lutego 2019 r. informacji za rok 2018 wynikającej z art. 168a ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

e) do dnia 15 marca 2019 r. – informacji za rok 2018 o wynikach kontroli zawartości siarki 
w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 

f) do dnia 30 września 2019 r. – danych za rok 2018 do Krajowego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń. 

8. Udział w projekcie wspólnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy/Państwowej Straży 
Pożarnej/Inspekcji Ochrony Środowiska w wybranych zakładach branży naftowej i gazowej, 
chemicznej oraz energetycznej. 

II. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami 

Najważniejsze zadania w działalności kontrolnej dotyczącej gospodarki odpadami przewidziane do 
realizacji w 2019 r.:  

 kontrole planowe polegające na sprawdzeniu wypełniania obowiązków wynikających 
z przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz decyzji administracyjnych przez 
podmioty, dla których częstotliwość kontroli wynika z przepisów prawa, 

 kontrole planowe u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki 
odpadami, skontrolowanych w poprzednim roku, w których stwierdzono naruszenia, w wyniku 
których może nastąpić lub nastąpiło zagrożenie lub zanieczyszczenie środowiska określone 
w klasie 2 od 2.1 – 2.4 (zgodnie z Informatycznym Systemem Kontroli), 

 kontrole planowe, których realizacja umożliwia przygotowanie raportów, sprawozdań 
i realizację zadań kontrolnych wynikających z planowanych cykli kontrolnych czy wystąpienia 
problemu w danym obszarze gospodarki odpadami, 

 kontrole pozaplanowe w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami, 
w tym kontrole podmiotów, co do których występuje uzasadnione podejrzenie prowadzenia 
działalności w zakresie gospodarki odpadami wbrew przepisom i w godzinach nocnych 
(w sposób zorganizowany), 

 podejmowanie działań mających na celu wykrywanie wykroczeń i przestępstw w obszarze 
gospodarki odpadami, 

 sporządzanie raportów i informacji w zakresie gospodarki odpadami, oraz przekazywanie ich 
do publicznej wiadomości oraz organom właściwym, 

 kontrolę prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów, w tym 
niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub 
przetwarzających te odpady, 

 podejmowanie działań mających na celu wykrywanie przestępstw przeciwko środowisku 
w zakresie nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów, 

 prowadzenie wspólnych akcji inspekcyjnych z Krajową Administracją Skarbową, Strażą 
Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją. 
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Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami o zasięgu krajowym 

1. Prowadzenie kontroli w zakresie:  

a) przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące 
działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w miejscach 
stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru, 

b) przestrzegania przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami 
w miejscach niekorzystnie przekształconych i rekultywowanych z wykorzystaniem 
odpadów (wyrobiska pożwirowe, pokopalniane itp.), 

c) przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmioty wytwarzające 
odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te odpady, 

d) zagospodarowania odpadów azbestu usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych 
urządzeń i konstrukcji, zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami, 

e) realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez 
prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzeganie zakazu kierowania odpadów 
biodegradowalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 
2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, 

f) przestrzegania przez transportujących odpady przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – udział w kontrolach z innymi 
organami, 

g) stosowania przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, 

h) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

i) przestrzegania przez podmioty zajmujące się obrotem na rynku sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz gospodarowaniem zużytym sprzętem wymagań, wynikających 
z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

j) przestrzegania przez podmioty wymagań wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,  

k) nielegalnej działalności w zakresie gospodarki odpadami we współpracy z organami 
ścigania. 

2. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022: 

a) przeprowadzenie kontroli terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny 
realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja 
terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów 
przemysłowych” przewidywanego do wykonania w latach 2009–2010, 

b) prowadzenie kontroli: 

 organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz instalacji do przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
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 instalacji do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

 punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów, 

 podmiotów wytwarzających odpady medyczne oraz spalarni odpadów medycznych 
i weterynaryjnych, 

c) prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

d) aktualizacja spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

e) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, 

f) prowadzenie kontroli w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, 

g) prowadzenie kontroli podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

h) prowadzenie kontroli zakładów, w których występują urządzenia o zawartości oleju 
zawierającego PCB powyżej 5 dm3 oraz o stężeniu PCB powyżej 50 ppm, 

i) prowadzenie kontroli wytwórców olejów odpadowych, w szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania tych odpadów oraz przekazywania ich do zagospodarowania 
pomiotom do takiego działania uprawnionym, 

j) prowadzenie kontroli postępowania z olejami odpadowymi, w pierwszej kolejności odzysk 
przez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie 
olejów odpadowych innym procesom odzysku. 

3. Ponadto prowadzenie kontroli w zakresie:  

a) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami, 

b) realizacji zarządzeń pokontrolnych w zakresie gospodarki odpadami, 

c) analizy badań automonitoringowych przekazywanych przez podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami, 

d) analizy dokumentów, z wyłączeniem badań automonitoringowych, o których mowa 
w dokumencie Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.3 – Wykonywanie 
kontroli w oparciu o dokumenty w zakresie gospodarki odpadami, 

e) dokonania rozpoznania w terenie, celem wykrycia sprawcy i zbadania skali zagrożenia dla 
ludzi i środowiska oraz przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów (przeprowadzane 
z innymi organami) i oceny towaru lub odpadu, o których mowa w dokumencie 
Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.2 – Wykonywanie kontroli w terenie bez 
ustalonego podmiotu. 

4. Przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków, w tym wniosków o interwencje i petycji 
w zakresie gospodarki odpadami. 

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji w zakresie gospodarki 
odpadami. 
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6. Prowadzenie działań pokontrolnych w zakresie gospodarki odpadami. 

7. Przekazanie do GIOŚ w wyznaczonych terminach, informacji niezbędnych do sporządzania 
ustawowo wymaganych raportów w zakresie gospodarki odpadami, tj.: 

a) do dnia 15 lutego 2019 r. – informacji za rok 2018 wynikającej z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

b) do dnia 30 czerwca 2019 r. – danych dotyczących wyników kontroli przeprowadzonych 
w ramach cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o bateriach 
i akumulatorach przez zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory, 

c) do dnia 29 listopada 2019 r. – danych dotyczących przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez gminy 
(kontynuacja cyklu z lat poprzednich, dalsze 10% gmin). 

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów 

1. Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przemieszczania odpadów, 
w tym odpadów niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji 
wytwarzających lub przetwarzających te odpady.  

2. Realizacja wspólnych akcji kontrolnych, w tym udział w realizacji projektów inspekcyjnych 
IMPEL TFS Odpady oraz współpraca z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, 
Inspekcją Transportu Drogowego, Policją w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu 
przemieszczaniu odpadów, w tym w zakresie oceny przewożonych towarów pod kątem 
klasyfikacji ich do odpadów. 

3. Podejmowanie działań mających na celu wykrywanie przestępstw przeciwko środowisku 
w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I Instancji w zakresie wymierzania 
kar pieniężnych. 

 

III. Projekty współfinansowane ze środków zagranicznych 

Udział w realizacji projektów na podstawie zawartych porozumień przez GIOŚ. 
 

IV. Upowszechnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

1. Umieszczanie w serwisach internetowych szerokiego spektrum informacji o środowisku, 
w szczególności informacji o aktualnych działaniach WIOŚ. 

2. Współpraca z dziennikarzami polegająca w szczególności na bieżącym dostarczaniu 
informacji, udzielaniu wywiadów oraz udziale w programach i audycjach w roli ekspertów.  

3. Udział na zaproszenie Głównego Inspektora oraz w wybranych inicjatywach lokalnych 
dotyczących problematyki ochrony środowiska, m.in. w debatach, targach, konferencjach, 
seminariach, szkoleniach, warsztatach, itp.   
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V. Współpraca z zagranicą 

Zapewnienie udziału pracowników w realizacji zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
oraz zadań własnych wynikających z umów, konwencji i współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi. 

VI. Prowadzenie prac legislacyjnych 

Opiniowanie projektów opracowanych przez GIOŚ. 

VII. Zadania organizacyjne 

Za najważniejsze zadania w 2019 r. uznaje się: 
1. Kontynuowanie prac związanych z przeprowadzoną reformą w celu usprawnienia  

i zwiększenia efektywności działania Inspekcji Ochrony Środowiska. 
2. Organizowanie narad szkoleniowych w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności 

wykonywania zadań przez pracowników Inspekcji. 
3. Terminowe przekazanie do GIOŚ informacji o realizacji zadań IOŚ w 2018 r. 

4. Upowszechnianie informacji oraz materiałów uzyskanych w trakcie szkoleń 
organizowanych przez GIOŚ.  

5. Zakres działań kontrolnych 

W trakcie kontroli prowadzone będą działania zmierzające do osiągnięcia najważniejszych 
celów krajowych na obszarze województwa mazowieckiego, w tym gospodarowania odpadami, 
poprawy w zakresie jakości powietrza, jakości wód śródlądowych oraz jakości klimatu 
akustycznego. 

Działania kontrolne i pokontrolne wykonywane będą wg procedur i zasad obowiązującego 
Informatycznego Systemu Kontroli.  

W ramach realizacji obowiązku, wynikającego z art. 140 ustawy – Prawo ochrony środowiska 
podczas prowadzonych kontroli będzie sprawdzane, czy i jak funkcjonuje wewnętrzny system 
kontroli w zakładach, w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska. 

 

Przyjęte w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie priorytety 
działalności kontrolnej na 2019 r. wynikają z określonych na szczeblu krajowym i regionalnym 
celów, wymienionych poniżej. 

 

Ogólnopolskie cele kontroli 

1. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty 
prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w miejscach 
stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru. 
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2. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami 
i urządzeniami w miejscach niekorzystnie przekształconych i rekultywowanych 
z wykorzystaniem odpadów (wyrobiska pożwirowe, pokopalniane itp.). 

3. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmioty 
wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te 
odpady.  

4. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie zagospodarowania odpadów azbestu 
usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych urządzeń i konstrukcji, zgodnie 
z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.  

5. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, 
w tym przestrzeganie zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych oraz przepisów 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowiskach. 

6. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie przestrzegania przez transportujących odpady 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu 
odpadów – udział w kontrolach z innymi organami. 

7. Kontrola stosowania przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, 
w tym kontrola obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako realizacja celu 
wskazanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. 

8. Aktualizacja spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz 
opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

9. Kontrola nielegalnej działalności w zakresie gospodarki odpadami we współpracy 
z organami ścigania. 

10. Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania 
ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja terenów 
zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów 
przemysłowych” przewidywanego do wykonania w latach 2009–2010. 

11. Kontrola organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz instalacji do przetwarzania 
ZSEE. 

12. Kontrola instalacji do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

13. Kontrola punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu pojazdów. 

14. Kontrola wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz podmiotów je 
przetwarzających (prowadzących spalarnie odpadów). 

15. Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi. 

16. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2009 r. o bateriach 
i akumulatorach.  
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17. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

18. Kontrola w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 
19. Kontrola zakładów, w których występują urządzenia o zawartości oleju zawierającego PCB 

powyżej 5 dm3 oraz o stężeniu PCB powyżej 50 ppm. 
20. Kontrola wytwórców olejów odpadowych, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania tych odpadów oraz przekazywanie ich do dalszego zagospodarowania, a także 
kontrola podmiotów prowadzących odzysk i regenerację odpadów olejów odpadowych oraz 
poddających je innym procesom odzysku, jako realizacja celu wskazanego w Krajowym 
Planie Gospodarki Odpadami 2022. 

21. Kontrola przestrzegania przez podmioty zajmujące się obrotem na rynku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowaniem zużytym sprzętem wymagań, 
wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym.  

22. Kontrola przestrzegania przez podmioty wymagań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

23. Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego 
przemieszczania odpadów. 

24. Kontrola funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których 
są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach międzynarodowego 
przemieszczania odpadów. 

25. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. 

26. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do 
wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach 
zintegrowanych.  

27. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych 
będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

28. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach, której są 
przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w zakresie stosowania 
Programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

29. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków 
stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” 
oraz środków wspomagających uprawę roślin. 

30. Kontrola warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych, środków 
wspomagających właściwości gleby, wyprodukowanych w instalacjach, w tym 
w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy.  

31. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia 
roślinnego. 
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32. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej 
zgodności (cross-compliance). 

33. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych 
substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. 

34. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.  
35. Kontrola w zakresie spełniania przez producentów produktów zawierających lotne związki 

organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów 
wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami 
konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów. 

36. Kontrola w zakresie spełniania przez użytkowników produktów zawierających lotne związki 
organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów 
wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami 
konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów. 

37. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do 
powietrza.  

38. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach 
działań krótkoterminowych. 

39. Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

40. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do 
środowiska. 

41. Kontrola zgodności wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami przestrzegania 
Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane 
na zewnątrz pomieszczeń. 

42. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach 
energetycznego spalania paliw. 

43. Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.  
44. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację 

wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 
45. Kontrola, jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach 

Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.  
46. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.  

47. Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych. 

48. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

49. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych. 

50. Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej 
wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania. 
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51. Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. 

52. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 

53. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych. 

 

Ogólnopolskie cykle kontrolne 

 

1. Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (kontynuacja cyklu z lat poprzednich, kolejne 10% gmin). 

2. Kontrola w zakresie przestrzegania przez podmioty zbierające zużyte baterie i zużyte 
akumulatory przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o odpadach. 
 

Ponadto zgodnie z wytycznymi do planowania realizowane będą kontrole w zakresie: 

1. Dokonania rozpoznania w terenie, celem wykrycia sprawcy i zbadania skali zagrożenia dla 
ludzi i środowiska oraz przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów (przeprowadzane 
z innymi organami) i oceny towaru lub odpadu, o których mowa w dokumencie 
Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.2 – Wykonywanie kontroli w terenie bez 
ustalonego podmiotu. 

2. Analizy badań automonitoringowych przekazywanych przez zakład, o których mowa 
w dokumencie Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.3 – Wykonywanie kontroli 
w oparciu o dokumenty. 

3. Analizy dokumentów z wyłączeniem badań automonitoringowych, o których mowa 
w dokumencie Informatycznego Systemu Kontroli o sygnaturze I.5.3 – Wykonywanie kontroli 
w oparciu o dokumenty. 

 

Dodatkowo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, przyjęto cele 
wojewódzkie (regionalne), nieujęte w celach ogólnopolskich. Ze względów funkcjonalnych 
Informatycznego Systemu Kontroli, celom wojewódzkim przypisuje się cele począwszy od 
numeru 60, tj.:  

 
 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach (cel 60) 
W ramach realizacji tego celu, prowadzone będą kontrole dotyczące gospodarki odpadami 
w zakresie nieobjętym celami ogólnopolskimi.  
W szczególności będzie on dotyczył kontroli: 

- wytwórców odpadów innych niż wymienione w celach ogólnopolskich, 
- wytwórców przedmiotu lub substancji, ubiegających się o uznanie ich za produkt uboczny, 

niebędący odpadem (w związku z art. 11 ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach), 
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- instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, 
w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie 
spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, prowadzonych na 
wniosek właściwego organu (w związku z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach). 

 Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne (cel 61) – 
kontynuacja z roku 2018 

Od dnia 2 września 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie art. 23r ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) między innymi Inspekcja Ochrony 
Środowiska, w ramach realizacji swoich zadań, kontroluje spełnianie obowiązku: 

1) posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4 (wytwarzanie, magazynowanie, 
dystrybucja, przesyłanie, obrót paliwami) w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, 

2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a (rejestru pomiotów przywożących, 
prowadzonego przez Prezesa URE); 

3) zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o których mowa w art.43e. 

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska zobowiązani są do przekazywania Prezesowi URE 
wszelkich informacji i dokumentów, które mogą posłużyć do stwierdzenia czy nastąpiło naruszenie 
warunków, o których mowa w art.23r. ust. 1 tj.: 

1) warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 
1-4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, albo wpisem do rejestru podmiotów 
przywożących lub 

2) warunków udzielonych koncesji, o których mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-4, w zakresie, w jakim 
dotyczą paliw ciekłych;  

 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy prawo wodne ( cel 62) 

W ramach realizacji tego celu, prowadzone będą kontrole dotyczące gospodarki wodami 
opadowymi i roztopowymi w zakresie nieobjętym celami ogólnopolskimi. 

W szczególności będzie on dotyczył kontroli:  

 wprowadzających wody opadowe i roztopowe do urządzeń wodnych – wód opadowych 
i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 
odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w graniach 
administracyjnych miast (np. stacje paliw, bazy transportowe, zakłady produkcyjne 
posiadające własną kanalizację deszczową), 

 trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów. 
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6. Plan kontroli zakładów z wyjazdem w teren 

Przy planowaniu i wykonywaniu kontroli stosowana będzie zasada 20 : 80 wynikająca 
z Systemu Kontroli, oznaczająca że 20 % kontrolowanych zagadnień obejmować będzie 80 % 
problemów decydujących o oddziaływaniu kontrolowanego zakładu na środowisko. 

 

Przestrzegana będzie wymagana prawem (krajowym i unijnym) oraz wynikająca  
z innych poleceń, częstotliwość kontroli następujących instalacji i zakładów:  

 zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii (ZZR), 

 instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, 

 zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 zakładów przetwarzania zużytych baterii lub/i zużytych akumulatorów, 

 spełniania przez produkty zawierające lotne związki organiczne – farby i lakiery 
przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, 
wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz 
mieszaniny do odnawiania pojazdów, 

 instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, 

 zakładów podlegających kontroli z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów 
w przypadku zezwolenia wstępnego na przywóz odpadów niebezpiecznych, 

 wielkoprzemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej. 

Tabela rocznego planu kontroli z wyjazdem w teren stanowi Załącznik nr 1.  

W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Załącznik 
nr 2) oraz zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii 
(Załącznik nr 3), wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządził programy kontroli 
planowych, obejmujące częstotliwość kontroli w terenie dla różnych rodzajów zakładów i instalacji.  

 

W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 1) zakładom prowadzącym instalacje objęte 
obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego przypisano cel kontroli nr 44. 

 

W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 1) zakładom stwarzającym zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przypisano cel kontroli nr 46. 

 

W związku z obowiązkiem, wynikającym z art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska, prowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli, 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach 
przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych 
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oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania 
pojazdów, w planie kontroli na 2019 r. uwzględniono podmioty będące: 

 producentem farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów 
wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami 
konstrukcji, 

 producentem mieszanin do odnawiania pojazdów, 

 użytkowników tych wyrobów. 

Zgodnie z zapisem § 7 ust.1 ww. rozporządzenia, kontrole (produktów), o których mowa 
w § 6 ust.1 przeprowadza się z częstotliwością co najmniej raz na 5 lat. 

Wg stanu w dniu 31 października 2018 r. w ewidencji podmiotów kontrolowanych na terenie 
województwa mazowieckiego funkcjonuje 5 zakładów produkujących ww. wyroby. 

Wykaz użytkowników tych wyrobów prowadzących działalność na terenie województwa 
będzie tworzony na podstawie danych pozyskiwanych podczas kontroli prowadzonych zarówno 
w ramach realizacji planu kontroli jak i kontroli pozaplanowych. 

W WIOŚ w Warszawie przyjęto zasadę uwzględnienia w rocznych planach kontroli w okresie 
5 lat wszystkich producentów wyrobów, w tym 20% ich produktów oraz co najmniej 18 
największych użytkowników ww. wyrobów posiadających pozwolenia na wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza, z wyłączeniem wskazanym w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, czyli 
przypadków, w których wyroby stosowane są wyłącznie w instalacjach podlegających pod 
standardy emisyjne LZO. 

W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 1) zakładom produkującym w/w 
produkty przypisano cel kontroli nr 35, natomiast użytkownikom tych produktów przypisano cel 
kontroli nr 36. 

Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego objęte są kontrolami 
raz w roku. W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 1) zakładom przetwarzającym 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przypisano cel kontroli nr 11. 

Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub/i akumulatorów objęte są kontrolami raz w roku. 
W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 1) zakładom przetwarzania baterii 
i akumulatorów przypisano cel kontroli nr 12.  

 

Planując liczbę kontroli w 2019 roku wzięto pod uwagę zasoby kadrowe Wydziału i Działów 
Inspekcji w WIOŚ w Warszawie oraz wymagane do osiągnięcia wskaźniki określone w Systemie 
Kontroli. 

W rocznym planie działalności kontrolnej na 2019 r. przyjęto następujące założenia zgodnie 
z dokumentem Planowanie kontroli/Zasady sporządzania planów kontroli (sygnatura dokumentu 
I.3.1) Informatycznego Systemu Kontroli: 

  czas kontroli do wykonania wszystkich kontroli w roku przez jednego inspektora przyjmuje 
się jako równoważny dla 30 kontroli zakładów w terenie, 
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 rezerwa czasowa na kontrole automonitoringowe – 20 % czasu przeznaczonego na wszystkie 
kontrole (czas równoważny 6 kontrolom). 

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Dokumentacją Systemu Kontroli wszystkie kontrole 
automonitoringowe są kontrolami planowymi. W pierwszej kolejności kontrole na podstawie 
dokumentacji przewidziano wśród podmiotów, zobowiązanych do wykonywania pomiarów 
i przedkładania do WIOŚ ich wyników, z uwzględnieniem zakładów objętych 
sprawozdawczością PRTR, instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwoleń 
zintegrowanych, zakładów I i II kategorii ryzyka oraz przedsiębiorców, których działalność 
była przedmiotem interwencji, zgłaszanych do WIOŚ,  

 czas równoważny na przeprowadzenie 24 kontroli w terenie (z wyłączeniem kontroli 
automonitoringowych), 

 rezerwa czasowa na kontrole pozaplanowe na poziomie 55 % czasu przeznaczonego na 24 
kontrole w terenie (czas równoważny w przybliżeniu 13 kontrolom), przeznaczony na 
kontrole pozaplanowe w terenie oraz kontrole dokumentacyjne z wyłączeniem badań 
automonitoringowych, 

 11 kontroli planowych w terenie na etat inspektora w ciągu roku. 

Informacja zbiorcza o planowanych kontrolach w terenie w 2019 roku 

 
Liczba planowanych kontroli w terenie 

 Rezerwa czasowa 
na kontrole 

automonitoringowe 

- planowe 

(%) 

Rezerwa 
czasowa na 
działania 

nieplanowe 

(%) 

Liczba 

etatów 

inspektorów 
wykonujących 

kontrole w 
terenie 

Ogółem 

a) + b) 

 

Kompleksowych 

a) 

 

Problemowych 

b) 

 

      

792 146 646 

 

20% 
 

55% 72, 00 

  

Do przeprowadzenia kontroli w roku 2019 zaplanowano następujące zakłady według podziału 
na kategorie ryzyka:  

 I kategoria ryzyka – 55 zakładów, 

 II kategoria ryzyka – 121 zakładów, 

 III kategoria ryzyka – 140 zakładów, 

 IV kategoria ryzyka – 395 zakładów, 

 V kategoria ryzyka – 81 zakładów. 
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Łącznie do kontroli zaplanowano 792 zakłady, to jest 3,8% podmiotów znajdujących się 
w ewidencji podmiotów kontrolnych WIOŚ w Warszawie (wg stanu na dzień 15 grudnia 2018r.- 
20 902 zakładów). 

 

Plan kontroli zakładów z wyjazdem w teren sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym 
w dokumencie Systemu Kontroli I.3.1.1. Tabela rocznego planu kontroli stanowi Załącznik nr 1.  

6.1. Plan kontroli zakładów prowadzących instalacje wymagające uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego 

W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego okres 
pomiędzy kontrolami nie przekracza:  

 roku dla instalacji stwarzających największe zagrożenie;  

 3 lat dla instalacji, której prowadzącym instalację jest organizacja zarejestrowana  
w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) lub dla instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.  

 

W planie pracy na 2019 rok uwzględniono 184 instalacje wymagające uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, co stanowi 43% ogólnej liczby tych instalacji, wynoszącej wg stanu na dzień 20 
grudnia 2018r. – 432. 

         

W wykazie kontroli zakładów w terenie (Załącznik nr 1) zakładom prowadzącym instalacje 
objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego przypisano cel kontroli nr 44. 

6.2. Plan kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Planując do kontroli zakłady stwarzające zagrożenie poważną awarią uwzględniono 
następujące przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony 
środowiska: 

 organy Inspekcji Ochrony Środowiska dokonują kontroli co najmniej raz na 3 lata  
w zakładach o zwiększonym ryzyku, a co najmniej raz w roku w zakładach o dużym ryzyku 
(art. 31 ust.1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska); 

 komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego przeprowadzenie 
w terenie planowych kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, 
sporządzają w uzgodnieniu wykaz kontrolowanych zakładów (art. 269 a ust.3 ustawy 
Prawo ochrony środowiska); 
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 wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, 
jeżeli z uzgodnionego pomiędzy komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, 
a wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska wykazu, o którym mowa w art. 269 
a ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wynika, że kontrola ta 
została zaplanowana przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej ( art. 31 ust. 1 a 
ustawy o IOŚ). 

 

Uzgodniony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykaz zakładów 
o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, w których zostaną 
przeprowadzone kontrole planowe w terenie w roku 2019, stanowi Załącznik nr 3. 

 

Zgodnie z ww uzgodnieniem: 

 

 w 2 zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii zostaną przeprowadzone wspólne 
kontrole właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej oraz Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska tj.  

- ORLEN AVIATION Sp. z o.o. ul. J. Gordona Benetta 2, 02-159 Warszawa 

- Air Products Sp. z o.o. Oddział Warszawa, ul. Bukowiecka 77, 03-893 Warszawa; 

 w 1 zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia awarii przewidziano przeprowadzenie kontroli 
3 organów: Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w oparciu o  „Deklarację 
w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym” zawartą w dniu 
24 listopada 2011 r. przy udziale Głównego Inspektora Pracy, Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska tj. 

- PERN S.A. Baza Paliw Nr 5 w Emilianowie, 05 - 205 Klembów; 

 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska odstąpił od wykonania w 2019 r. 
kontroli w 4 zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii, w których kontrole 
przeprowadzi właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej tj. 

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mark-Gaz Mieczysław Markuszewski, 
Rozlewnia Gazu Płynnego w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin 

2) WARTER FUELS S.A. ul. Chemików 5, 09-411, Płock 

3) Soudal Manufacturing Sp. z o.o., ul. Wspólna 21, 26-670 Pionki 

4) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Terminal Paliw w Mościskach, ul. Estrady 8,  
05-080 Izabelin 
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W roku 2019 kontrolami planowymi w terenie, prowadzonymi przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zostaną objęte niżej wymienione zakłady 
stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej położone na terenie 
województwa mazowieckiego.  

 

ZDR – zakłady zaplanowane do kontroli w 2019 r. 
1. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 
2. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Magazyn Centralny w Górze Kalwarii, ul. Towarowa 6, 

05-530 Góra Kalwaria 
3. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku, ul. Chemików 7, 

09-411 Płock  
4. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 

Płock  
5. PERN S.A. Baza Miszewko Strzałkowskie w Miszewku Strzałkowskim,  

09-472 Słupno 
6. Orlen Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Długa 1, 09-411 Płock  
7. PCC Exol S.A. ul. Długa 14, 09-411 Płock  
8. Wytwórnia Pasz - CEDROB PASZE, ul. Płocka 78, 09-140 Raciąż 
9. BAYER Sp. z o.o. Magazyn w Błoniu, Pass 19, 05-870 Błonie 
10. Wilshire Holding, Sp. z o.o. Magazyn w Błoniu, Pass 21, 05-870 Błonie 
11. FERTICO Sp. z o.o. Hurtownia, Sklep i Magazyn w Błoniu, ul. Bieniewicka 43,  

05-870 Błonie 
12. PERN S.A. Baza Paliw Nr 5 w Emilianowie, 05 - 205 Klembów – wspólna kontrola 3 

organów 
13. Ekonip Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 A, 96-325 Radziejowice 

 
 

 

ZZR – zakłady zaplanowane do kontroli w 2019 r. 
1. ERCA Poland Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny w Garwolinie, ul. II Armii Wojska Polskiego 

44, 08-400 Garwolin 
2. ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice 
3. Orlen Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Chemików 7,  

09-411 Płock  
4. Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej ZALGAZ Gostomscy J.G.E. Spółka Jawna, 

Bronowo Zalesie 65A, 09-411 Biała k/Płocka 
5. ZAP Sznajder Batterien S.A., ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów 
6. ORLEN AVIATION Sp. z o.o. ul. J. Gordona Benetta 2, 02-159 Warszawa – wspólna 

kontrola WIOŚ i PSP 
7. PGNIG TERMIKA SA Elektrociepłownia Siekierki, ul. Augustówka 30,  

02-981 Warszawa 
8. PGNIG TERMIKA SA Ciepłownia WOLA, ul. Połczyńska 21, 01-377 Warszawa 
9. Air Products Sp. z o.o. Oddział Warszawa, ul. Bukowiecka 77, 03-893 Warszawa –wspólna 

kontrola WIOŚ i PSP 
10. Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, Michał Śliwiński i Wspólnicy Ferma drobiu 

Kozielsk IV, Kozielsk, 09-310 Kuczbork-Osada 
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11. GAZGROD Plus Spółka z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego, ul. Jaktorowska 17,  
96-300 Żyrardów 

12. AGO Goździkowski Sp. J. ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów Ferma drobiu w Grabówcu 
06-456 Ojrzeń 

13. Andrzej i Marcin Śliwińscy Sp. J. ul. Siemiątkowskiego 20 Ferma drobiu w Bońkowie 
Kościelnym 06-540 Radzanów 

14. Śliwińscy Sp. J. ul. Siemiątkowskiego 20 Ferma drobiu Wróblewo IV, 06-540 Radzanów 
15. STORA ENSO POLAND S.A., al. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka 
16. Marcin i Michał Śliwińscy Spółka Jawna, ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów, Ferma 

drobiu Wróblewo V, 06-540 Wróblewo 
17. Ferma Drobiu Sławomir Koźlakiewicz w Kuklinie, 06-513 Wieczfnia Kościelna 

7. Procedury opracowywania programów kontroli planowych 

Zgodnie z art.5a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w odniesieniu do instalacji 
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz zakładów o zwiększonym ryzyku 
i zakładów o dużym ryzyku, na podstawie rocznego planu kontroli, sporządzane są programy 
kontroli planowych, obejmujące częstotliwość kontroli w terenie dla różnych rodzajów zakładów 
i instalacji.  

W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Załącznik 
nr 2) oraz zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii 
(Załącznik nr 3), zostały sporządzone programy kontroli planowych, obejmujące częstotliwość 
kontroli w terenie dla różnych rodzajów zakładów i instalacji.  

Częstotliwość kontroli została ustalana z uwzględnieniem systematycznej oceny zagrożeń dla 
środowiska stwarzanych przez daną instalację, oraz przepisów dotyczących częstotliwości 
prowadzenia kontroli.  

Prowadzona systematyczna ocena zagrożeń dla środowiska uwzględnia co najmniej jedno 
z następujących kryteriów: 

- potencjalne i rzeczywiste oddziaływanie instalacji na zdrowie ludzi i środowisko, 
z uwzględnieniem poziomu i rodzajów emisji, wrażliwości środowiska lokalnego i ryzyka 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

- historię zgodności z warunkami pozwolenia, 

- rejestrację organizacji lub prowadzacego instalację w systemie ekozarządzania i audytu 
(EMAS). 

Program kontroli sporządzany jest zgodnie z procedurą „Zasady sporządzania programu 
kontroli” (dokument ISK I.4.2), wg określonego wzoru (dokument ISK I.4.2.1). Zakres 
merytoryczny sporządzanego programu kontroli odnosi się do zagadnień formalno-prawnych, 
określonych w przepisach o ochronie środowiska oraz zagadnień szczegółowych mających na celu 
ustalenie stanu faktycznego - w odniesieniu do zakładu lub jego części/instalacji. 
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Przy sporządzaniu programów kontroli pomocniczo wykorzystywane są także następujące 
procedury dotyczące przeprowadzania kontroli planowych zawarte w Informatycznym Systemie 
Kontroli: 

1. Zasady wykonywania kontroli zakładów w terenie (dokument I.5.1.) 
2. Zasady sporządzania programu kontroli (dokument I.4.2) 
3. Szablon programu kontroli (dokument I.4.2.1) 
4. Listy kontrolne branżowe (dokument II.1.1.) 
5. Listy kontrolne horyzontalne (dokument II.1.2.) 
6. Zasady wykonywania kontroli ZDR i ZZR (dokument II.1.3.2.) 
7. Wytyczne do przeprowadzania kontroli  w ramach cykli kontrolnych (dokument III.5.1.1.) 
8. Stacje demontażu (dokument III.5.1.2.) 
9. Przewodnik wykonywania kontroli (dokument III.7.1.) 
10. Przewodnik CLP (dokument III.7.2.) 

 

W przypadkach, które nie mieszczą się w ramach procedur, mają zastosowanie ogólne 
wymagania Informatycznego Systemu Kontroli oraz wymogi prawa. Odrębne procedury dotyczą 
realizowanych cykli kontrolnych, dla których wytyczne opracowywane są przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Sporządzenie programu kontroli ma na celu usprawnienie przebiegu kontroli poprzez 
określenie ram kontroli i uporządkowanie działań kontrolnych.  

Program kontroli należy sporządzić obowiązkowo w przypadku kontroli zakładu w terenie, 
dla następujących grup zakładów: zakłady wymagające posiadania pozwolenia zintegrowanego 
oraz zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii.  

 

W pozostałych przypadkach zaleca się sporządzenie programu kontroli przez inspektorów 
o krótkim stażu pracy. Decyzje w tym zakresie podejmuje naczelnik/kierownik komórki inspekcji.  

 

Program kontroli wymaga pisemnej akceptacji naczelnika/kierownika komórki inspekcji.  

7.1. Procedury opracowywania programów kontroli planowych dla zakładów 
prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

Program kontroli planowych instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
stanowi Załącznik nr 2. 

Narzędziem wspomagającym sporządzenie programu kontroli dla zakładów prowadzących 
instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego są zamieszczone w Informatycznym Systemie 
Kontroli: 

 szablon programu kontroli (dokument I.4.2.1) 

 listy kontrolne branżowe (dokument II.1.1), w tym: 
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- chów i hodowla drobiu (dokument II.1.1.2) 

- instalacje do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych 
produktów roślinnych (browary, gorzelnie) (dokument II.1.1.3) 

- instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub 
odpadowej tkanki zwierzęcej (dokument (II.1.1.5) 

- instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów 
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (dokument II.1.1.6) 

- przemysł energetyczny – instalacje do spalania paliw (dokument II.1.1.7) 
- instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich (dokument II 1.1.8) 

- hutnictwo i przemysł metalurgiczny – instalacje do powierzchniowej obróbki 
metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub 
chemicznych (dokument II 1.1.9) 

- gospodarka odpadami – instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, 
z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych (dokument II 1.1.10) 

- fermy tuczu trzody chlewnej (dokument II 1.1.12) 

- cukrownie (dokument II 1.1.13) 
- instalacje do uboju zwierząt i przetwórstwa mięsa (dokument II 1.1.14) 

 listy kontrolne horyzontalne (dokument II 1.2), w tym: 
- zakłady przemysłowe (ogólnie) (dokument II 1.2.6) 

 

  Inspektor może opracować własną listę kontrolną, wykorzystując matrycę do 
opracowywania list kontrolnych. Własna lista kontrolna jest opracowywana dla konkretnego 
zakładu, rodzaju prowadzonej działalności i obejmuje zagadnienia, które zostały wybrane do 
skontrolowania.  

7.2. Procedury opracowywania programów kontroli planowych dla zakładów 
o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej 

Plan kontroli planowych zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii stanowi Załącznik nr 3. 

Narzędziem wspomagającym sporządzenie programu kontroli dla zakładów ZZR i ZDR są 
zamieszczone w Informatycznym Systemie Kontroli: 

 szablon programu kontroli (dokument I.4.2.1) 

 listy kontrolne horyzontalne (dokument II 1.2), w tym  
- zakłady dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka (dokument II 1.2.11). 
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Inspektor może opracować własną listę kontrolną, wykorzystując matrycę do 
opracowywania list kontrolnych, dla konkretnego zakładu, rodzaju prowadzonej działalności, 
obejmującą zagadnienia, które zostały wybrane do skontrolowania.  

Podczas opracowywania własnej listy kontrolnej wykorzystywane są pytania i zagadnienia 
zawarte w szczególności w: 

• liście kontrolnej horyzontalnej dla zakładów ZDR i ZZR; 

• innych listach kontrolnych: np. listach kontrolnych horyzontalnych: „Substancje chemiczne 
i ich mieszaniny” czy „Zakłady przemysłowe (ogólnie)”; 

może również sformułować własne pytania związane z kontrolowanym zakresem wynikające 
z przepisów prawa; z posiadanej dokumentacji opracowanej dla zakładu ZZR, ZDR; z innych 
dokumentów związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwa w kontrolowanym 
zakładzie.  

8. Procedury kontroli pozaplanowych  

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzenie kontroli 
nieobjętej planem kontroli może zarządzić wojewoda lub wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska. Zgodnie z art. 5a ust. 7 ww. ustawy, kontrole pozaplanowe przeprowadza się 
w szczególności w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencje, wystąpienia 
poważnej awarii, stwierdzenia naruszeń wymogów określonych w pozwoleniach zintegrowanych 
oraz w stosownych przypadkach, przed udzieleniem lub zmianą pozwolenia zintegrowanego. 

 

Ponadto konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowej może wynikać m.in. z: 

 wniosku o podjęcie kontroli, w tym wniosku właściwego organu ochrony środowiska 
o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc 
magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub 
zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony 
środowiska, 

 zgłoszenia zanieczyszczenia środowiska, 

 ustaleń zrealizowanej kontroli,  

 stanu realizacji działań pokontrolnych, 

 wniosku we własnej sprawie (np. o wydanie zaświadczenia), 

 zgłoszenia o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego 
lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, lub zakończenia 
rozruchu instalacji, w przypadku przedsięwzięć realizowanych jako mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

  przed wydaniem opinii w sprawie uznania przedmiotu lub substancji, powstających 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, za 
produkt uboczny, niebędący odpadem. 
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Decyzję o podjęciu kontroli pozaplanowej, jej rodzaju i terminu, dokonuje się na podstawie 
analizy wniosku, po zebraniu niezbędnych informacji do jego rozpatrzenia pod kątem celowości 
i zasadności przeprowadzenia kontroli. W przypadku przekroczenia limitu rezerwy czasowej 
na kontrole pozaplanowe przyjęcie kontroli pozaplanowej do realizacji może wywołać konieczność: 

 wprowadzenia korekty lub zmiany w planie na dany rok, 

 przyjęcia wniosku do realizacji w planie na kolejny rok. 

Przyjmowanie do realizacji kontroli pozaplanowych w 2019 r. odbywa się z zastosowaniem 
dokumentu I.3.3. „Przyjmowanie kontroli pozaplanowych do realizacji” Informatycznego Systemu 
Kontroli.  

8.1. Procedury kontroli pozaplanowych dla zakładów prowadzących instalacje 
wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

Kontrole pozaplanowe będą przeprowadzane w szczególności w następujących przypadkach: 

 określonych w art. 5a ust.6 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, jeżeli kontrola instalacji 
wymagających pozwolenia zintegrowanego wykaże istotne naruszenie wymogów 
określonych w tym pozwoleniu, w terminie 6 miesięcy od dnia jej zakończenia, 
przeprowadzana będzie ponowna kontrola, o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy – Prawo 
przedsiębiorców, 

 określonych w art. 5a ust.7 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w celu jak najszybszego 
zbadania skarg i wniosków o interwencje dotyczących naruszeń wymogów określonych 
w pozwoleniach zintegrowanych oraz, w stosownych przypadkach, przed udzieleniem lub 
zmianą pozwolenia zintegrowanego, 

 wniosku we własnej sprawie (np. o wydanie zaświadczenia), 

 zgłoszenia o planowanym terminie oddania do użytkowania nowozbudowanego 
lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, lub zakończenia 
rozruchu instalacji, w przypadku przedsięwzięć realizowanych jako mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

  przed wydaniem opinii w sprawie uznania przedmiotu lub substancji, powstających 
w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, za 
produkt uboczny, niebędący odpadem. 

8.2. Procedury kontroli pozaplanowych dla Zakładów o zwiększonym ryzyku 
i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Kontrole pozaplanowe będą przeprowadzane w szczególności w następujących przypadkach: 

 określonych w art. 5a ust.6 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, jeżeli kontrola zakładu 
o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wykaże istotne naruszenie wymogów 
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w zakresie przeciwdziałania poważnej awarii przemysłowej, w terminie 6 miesięcy od dnia 
jej zakończenia, przeprowadzana będzie ponowna kontrola, o której mowa w art. 55 ust. 7 
ustawy – Prawo przedsiębiorców, 

 określonych w art. 5a ust.7 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w związku 
z wystąpieniem poważnych awarii w celu ustalenia przyczyn powstania awarii, sposobów 
likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska oraz sprawowania nadzoru nad 
usuwaniem jej skutków, 

 w celu zweryfikowania treści raportu o bezpieczeństwie lub zmian wprowadzonych do 
raportu o bezpieczeństwie, złożonych przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii - przed zaopiniowaniem tych dokumentów przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska, 

 określonych w art. 5a ust.7 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w celu jak najszybszego 
zbadania skarg i wniosków o interwencje, 

  wniosku we własnej sprawie (np. o wydanie zaświadczenia), 

 zgłoszenia o planowanym terminie oddania do użytkowania nowozbudowanego 
lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, lub zakończenia 
rozruchu instalacji, w przypadku przedsięwzięć realizowanych jako mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

9. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
w odniesieniu do zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

Wg stanu na dzień 31 października 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują 
63 zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej objęte wymogami 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 
zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, 
a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE, pozycja L 197 z dnia 24 lipca 
2012 r.), zwanej także dyrektywą SEVESO III. Wymagania dyrektywy SEVESO III zostały 
wdrożone do przepisów krajowych głównie poprzez zmianę ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz zmianę ustawy z dnia 
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej:  

- 17 zakładów zostało zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR), 

- 46 zakładów zostało zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 
(ZZR). 
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Zakłady ZDR  

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mark-Gaz Mieczysław Markuszewski, Rozlewnia 
Gazu Płynnego w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin 

2. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

3. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Magazyn Centralny w Górze Kalwarii, ul. Towarowa 6, 
05-530 Góra Kalwaria 

4. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku, ul. Chemików 7, 09-
411 Płock  

5. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Płocku, ul.Chemików 7, 09 -411 
Płock  

6. PERN  S.A. Baza Miszewko Strzałkowskie  w Miszewku Strzałkowskim, 09-472 Słupno 
7. Orlen Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Długa 1, 09-411 Płock  
8. PCC Exol S.A., ul. Długa 14, 09-411 Płock  
9. WARTER FUELS S.A. ul. Chemików 5, 09-411, Płock 
10. Wytwórnia Pasz - CEDROB PASZE, ul. Płocka 78, 09-140 Raciąż 
11. Soudal Manufacturing Sp. z o.o., ul. Wspólna 21, 26-670 Pionki 
12. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Terminal Paliw w Mościskach, ul. Estrady 8, 05-080 

Izabelin  
13. BAYER Sp. z o.o. Magazyn w Błoniu, Pass 19, 05-870 Błonie 
14. Wilshire Holding, Sp. z o.o. Magazyn w Błoniu, Pass 21, 05-870 Błonie 
15. FERTICO Sp. z o.o. Hurtownia, Sklep i Magazyn w Błoniu, ul. Bieniewicka 43, 05-870 

Błonie 
16. PERN S.A. Baza Paliw Nr 5 w Emilianowie, 05 - 205 Klembów 
17. Ekonip Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 A, 96-325 Radziejowice 

 

Zakłady ZZR  

1. System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A., 04-028 Warszawa, 
Al. St. Zjednoczonych 61, Tłocznia gazu Ciechanów, Lekowo 06-461 Regimin 

2. Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna  Ferma drobiu w Kondrajcu Pańskim, 
06-450 Glinojeck   

3. ERCA Poland Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny w Garwolinie, ul. II Armii Wojska Polskiego 
44, 08-400 Garwolin 

4. AGROSIMEX Sp. z o.o. 05-620 Błędów, Goliany 43 
5. ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych; 26-900 Kozienice 
6. Kingspan Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko 
7. Chów i Hodowla Drobiu Maciej Śliwiński Ferma Drobiu w Mdzewie, 06-445 Strzegowo 
8. Chów i Hodowla Drobiu Maciej Śliwiński Ferma Drobiu w Mdzewie, 06-445 Strzegowo 
9. WASBRUK Sochoń Arkadiusz, Sochoń Witold Spółka Jawna, ul. Stefana Żółkiewskiego 1, 

Stare Pieścirogi, 05-191 Nasielsk 
10. PEGAS Oil Sp. z o.o. Rozlewnia gazu propan - butan, ul. Składowa 9, Ławy, 07-411 Rzekuń 
11. Polski Gaz S.A. Rozlewnia - Oddział w Górze Kalwarii ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra 

Kalwaria 
12. Orlen Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock  
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13. Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej ZALGAZ Gostomscy J.G.E. Spółka Jawna, 
Bronowo Zalesie 65A, 09-411 Biała k/Płocka 

14. ZAP Sznajder Batterien S.A., ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów 
15. MAR-ROM Marian Janiszek i wspólnicy Spółka Jawna Baza Przeładunkowa Gazu Płynnego, 

ul. Tokarska 3, 26-600 Radom 
16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GAZDA Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 

17, 08-110 Siedlce 
17. Ferma drobiu Trzciniec Tomasz Pióro, Trzciniec 160, 08-114 Skórzec 
18. Ferma drobiu Jakub Pióro, Żebrak 100, 08-114 Skórzec 
19. ORLEN AVIATION Sp. z o.o. ul. J. Gordona Benetta 2, 02-159 Warszawa 
20. Chłodnie Warszawskie MORSPOL S.A., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa 
21. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Zakład Separacji Powietrza Oddział Warszawa, 

ul. Kasprowicza 132, 01-943 Warszawa 
22. AIRBUS Poland S.A., Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 
23. PGNIG TERMIKA SA Elektrociepłownia Siekierki, ul. Augustówka 30, 02-981 Warszawa 
24. PGNIG TERMIKA SA Ciepłownia WOLA, ul. Połczyńska 21, 01-377 Warszawa 
25. Air Products Sp. z o.o. Oddział Warszawa, ul. Bukowiecka 77, 03-893 Warszawa 
26. Centrum Dystrybucyjne Błonie Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie 
27. DJChem Chemicals Poland S.A. ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin 
28. Śliwińscy Spółka Jawna Ferma drobiu Kozielsk I, Kozielsk, 09-310 Kuczbork-Osada 
29. Andrzej i Michał Śliwińscy Spółka Jawna Ferma drobiu Chodubka, Chodubka, 09-310 

Kuczbork-Osada 
30. Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna, Michał Śliwiński i Wspólnicy Ferma drobiu 

Kozielsk IV, Kozielsk, 09-310 Kuczbork-Osada 
31. Hanna i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna Ferma drobiu Kozielsk V, Kozielsk, 09-310 

Kuczbork-Osada 
32. GAZGROD Plus Spółka z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego, ul. Jaktorowska 17, 96-300 

Żyrardów 
33. Fabryka Kosmetyków Kosmepol Sp. z o.o., ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie 
34. AŁ Grześkiewicz Sp. J. "Ferma Drobiu Rzeszotary Zawady 26", Rzeszotary Zawady 26,  

09-204 Rościszewo 
35. AGO Goździkowski Sp. J. ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów Ferma drobiu w Grabówcu 

06-456 Ojrzeń 
36. Andrzej i Marcin Śliwińscy Sp. J. ul. Siemiątkowskiego 20 Ferma drobiu w Bońkowie 

Kościelnym 06-540 Radzanów 
37. Śliwińscy Sp. J. ul. Siemiątkowskiego 20 Ferma drobiu Wróblewo IV 06-540 Radzanów 
38. ZARĘBY 1 Koźlakiewicz EIP Spółka Jawna ul. Marii Skłodowskiej - Curie 4, 06-500 Mława 

Ferma Drobiu w Liberadzu 06-550 Szreńsk 
39. Ferma Drobiu Zofia Koźlakiewicz w Kosinach Kapicznych 06-521 Wiśniewo 
40. Ferma Drobiu EKO 2010 Wojciech Kaczmarczyk Brudnice ul. Mostowa 32, 09-300 Żuromin 
41. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Zakład Północny w Wieliszewie 05-135 Wieliszew, 

600 lecia 20 
42. Działy Specjalne Produkcji Rolnej Ferma Drobiu Andrzej Goździkowski w Adamowie  

09-320 Bieżuń 
43. STORA ENSO POLAND S.A., al. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka 
44. Marcin i Michał Śliwińscy Spółka Jawna, ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów, Ferma 

drobiu Wróblewo V, 06-540 Wróblewo 
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45. Ferma Drobiu Sławomir Koźlakiewicz w Kuklinie, 06-513 Wieczfnia Kościelna 
46. PAL-GAZ Smoliński Krzysztof - Rozlewnia Gazu Płynnego, Suserz 58, 09-550 Szczawin 

Kościelny 

O zaliczeniu zakładów do kategorii ZDR lub ZZR decyduje rodzaj oraz ilość substancji 
niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.  

Większość zakładów kategorii ZZR zlokalizowanych na terenie województwa 
mazowieckiego to zakłady magazynujące substancję niebezpieczną rodzaju łatwopalne gazy ciekłe 
(gaz płynny). Na terenie kilku zakładów ZZR znajdują się ciecze łatwopalne oraz substancje 
niebezpieczne dla środowiska wodnego. Dwa zakłady zostały zaliczone do zakładów kategorii ZZR 
ze względu na działanie toksyczne stosowanych substancji. Ponadto w pojedynczych zakładach 
znajdują się substancje niebezpieczne o działaniu rakotwórczym oraz takie jak wodór, chlor, tlen. 

 
Zakłady zaliczone do zakładów o dużym ryzyku w większości są to zakłady branży 

chemicznej, bazy paliw, terminale gazu płynnego oraz magazynujące substancje chemiczne różnego 
rodzaju. 

Substancje niebezpieczne występujące w zakładach ZDR ze względu na swoje właściwości 
stwarzają zagrożenia wybuchowe, pożarowe i toksyczne, zagrożenia dla środowiska naturalnego, 
oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W większości tych zakładów znajduje się kilka rodzajów 
substancji niebezpiecznej, a dana substancja może jednocześnie stwarzać zagrożenia ze względu na 
właściwości toksyczne, właściwości fizyczne (m.in. wybuchowość, łatwopalność,) i niebezpieczne 
dla środowiska wodnego.  

Jeden z największych zakładów branży chemiczno-paliwowej zaliczony do zakładów 
o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zlokalizowany jest na terenie miasta Płocka. Zakład 
Produkcyjny PKN Orlen S.A. w Płocku zajmuje obszar ok. 800 ha i jest największym 
zintegrowanym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce. Na terenie zakładu 
zlokalizowane są jednostki technologiczne związane z częścią rafineryjną, petrochemiczną, 
energetyczną i logistyczną. 

W trakcie kontroli zakładów ZZR i ZDR, zaplanowanych do wykonania w roku 2019, 
zostanie sprawdzona realizacja zagadnień formalno-prawnych określonych w przepisach ustawy 
Prawo ochrony środowiska oraz zagadnień szczegółowych w celu sprawdzenie stanu faktycznego 
funkcjonowania w zakładzie wybranych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem - 
zgodnie z zakresem merytorycznym zawartym w programie kontroli planowej zakładu. 

 
Ustalenia kontroli w zakładach o zwiększonym ryzyku oraz w zakładach o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii obowiązkowo będą odnosiły się do:  

- Zgłoszenia zakładu (ZZR, ZDR),  

- Programu zapobiegania awariom (ZZR, ZDR);  
- Systemu zarządzania bezpieczeństwem (ZZR, ZDR), 

- Raportu o bezpieczeństwie (ZDR), 
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- Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego (ZDR), 

- Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego (ZDR), 
- obowiązku corocznego przekazania wykazu substancji niebezpiecznych wg stanu na ostatni dzień 

roku (ZDR), 
- realizacji zarządzeń pokontrolnych (ZZR, ZDR), 

- zaistniałych poważnych awarii na terenie zakładu (ZZR, ZDR), 
- udostępnienia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania  

w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych oraz podania do publicznej wiadomości innych 
wymaganych informacji (ZZR, ZDR). 

 
Oceny opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego 

odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego 
systemu zarządzania zakładem, inspektorzy kontrolujący zakład przeprowadzą biorąc pod uwagę 
wymagania konieczne do uwzględnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem (art. 252 ust 4 
ustawy Prawo ochrony środowiska), w oparciu o wybrane do weryfikacji zagadnienia w odniesieniu 
do wybranej instalacji lub jej części.  

10. Grupy zakładów, których zloklizowanie względem siebie może spowodować 
efekt domina 

Grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina 
są ustalane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 264 d 
ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
Na terenie województwa mazowieckiego została ustalona 1 grupa takich zakładów, w skład 

której wchodzi 5 zakładów o dużym ryzyku i 1 zakład o zwiększonym ryzyku. 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia 30 grudnia 

2015 r., znak WZ.5513.18.7.2015 ustalił grupę zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii 
przemysłowej, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina (może 
zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej i pogłębić jej skutki).  

 

Do ww. grupy zakładów należą:  
1. Zakład Produkcyjny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, ul. Chemików 

7, 09-411 Płock (ZDR), 
2. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock (ZDR), 
3. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Długa 1, 09-411 Płock 

(ZDR), 
4. PCC Exol S.A. – Wytwórnia Etoksylatów - Oksyalkilatów, ul. Długa 14, 09-400 Płock 

(ZDR), 
5. Warter Fuels S.A., ul. Chemików 5, 09-411 Płock (ZDR), 
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6. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Chemików 7,  
09-411 Płock (ZZR). 

 

Zgodnie z wykazem zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii 
zaplanowanych do kontroli w roku 2019 r., uzgodnionym pomiędzy Mazowieckim 
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Mazowieckim Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska wszystkie zakłady należące do ww. grupy zakładów zostaną 
skontrolowane w 2019 r. w zakresie obejmującym przeciwdziałanie poważnym awariom. 

 


