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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numeritytufkontmii p/17/051 - Zapobieganie zanieczyszczeniu wod zwisjzkami azotu ze zrodel rolniczychi 

Jednostka 
pr7eprowadzaj^ca 

kontml^ 

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownikjednostki 
kontmlowanej 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Dariusz Walczak, doradca ekcnomiczny, upowaznienie do kontroli nrLWA/170/2017 
zdnia 23 listopada 2017 r. 

Bogdan Gorzatkowski, specjalista kontroli partstwowej, upowaznienie do kontroli 
nr LWA/164/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. 

(dow6d: akta kontroli torn I str. 1-2) 

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowtska w Warszawie2, ul. Bartycka 11 OA, 
00-716 Warszawa 

Adam Ludwikowski, Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony ^rodowiska^ 
(dowod: akta kontroli torn I str. 3) 

Ocena og6lna< 

II. Ocena kontroiowanej dzialalnosci 
W ocenie Najwyzszej Izby Kontroli, podejmowane w badanym okresie przez MWIO6 
dziatania kontrolne byly niewystarczaj^ce dia zapewnienia zapobiegania 
zanieczyszczeniu w6d zwi^zkami azotu ze zrodef rolniczych na obszarach 
szczegolnie narazonych^ na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 
MWIOS zobligowany byt do kontrolowania rolniczych zr6del zanieczyszenia 
iwypefniania obowicjzkow podmiotow i osob prowadz^cych dziatalnos6 rolnicz^ 
(wytwarzaj^cych, przechowujqcych i stosujqcych nawozy naturalne) na terenie OSN 
zgodnie z postanowieniami programov^ wprowadzonych przez Dyrektora 
Regionalnego Zarzcjdu Gospodarki Wodnej w Warszawie^ dIa poszczegolnych OSN. 
W latach 2014-2017 - do dnia 18 kwietnia WIOS obj£|.l kontrol^jedynie ok. 19% tego 
rodzaju podmiotow i osob, 0 ktorych posiadai wiedz^, przy czym ani jednej kontroli 
nie przeprowadzono w tym okresie u podmiot6w prowadz^cych dzialano66 rolnicz^ 
na terenie OSN „Niest?p6wka". 
Realizacj? powyzszych zadah utrudniat brak pelnej wiedzy Inspektoratu 
0 podmiotach prowadz^cych dzia^alnosc rolnicz^ na terenie poszczegolnych OSN 
oraz ograniczone mozliwosci kadrowe w powi^zaniu z koniecznoSci^ realizacji 
innych zadah kontrolnych. 
MWIOS wywi^zywal si? z obowi^zkow dotyczE^cych przekazywania Dyrektorowi 
R2GW okresowych sprawozdari z dzialah kontrolnych na OSN. Informacje 

' Kontrol̂  obĵ to okres od 1 stycznia 2014 r. do czasu zakoî czenia kontroli, a tak2e dzialanta wczeintejsze w zakresie 
czynno^d planistycznych, przygotowawczych, wykonawczych, sprawozdawczych i organizacyjnych, o ile mialy one wptyw 
na realizaq^ kontrolowanych zadaî  lub ich efekty wyst^Uy po 1 stycznia 2014 r. 

2 Dalej takze: .WIQg' lub Jnspektorar. 
3 Dalej takze: >IWIOS". 
* Najwy&za Izba Kontroli stosuje 3-stopniowei skal? ocen: pozytywna. pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidtowoSci, 

negatywna. Jezeli sformutowanie ocaiy ogdlnej wedlug pitiponowanej skali bytoby nadmiemie utrudnnne, albo taka ocena 
nie dawateby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrotowanej jednostki w zakresie obĵ tym kontroî  stosuje si? ocen? 
opisow^ b^d^ uzupelnia ocen? ogdln^ o dodatkowe obja&nienie. 

5 Dalej tak2e: ,OSN", 
B Programy tinabfi maĵ cych na ceiu ograniczente odplywu azotu ze irbdet rolniczycii. Dalej tak^: j)mgramy dzi^fi 

zapobiegawczych'. 
' Dalej takie: .RZGW. 



0 stwierdzonych w tych kontrolach nieprawidtowosciach pokrywaj^cych si§ 
z zakresem wymogow wzajemnej zgodnosci^, WIO§ przekazywa^ rowniez^ Agencji 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa^^. 
NIK pozytywnie ocenia opracowanie przez WIOS tzw. Listy pytah kontrolnych. 
Wocenie NIK stanowily one odpowiedni instrument stuzqcy zapewnieniu 
wtasciwego obj^cia przez inspektor6w WIOS badaniami kontrolnymi przestrzegania 
przez kontrolowanych zasad post^powania okreslonych m.in. w programach dzialah 
zapobiegawczych. Pozytywn^ ocen? Inspektoratu w tym zakresie obniza jednak 
fakt, ze Listy pytah kontrolnych nie zawsze byty przez inspektorow WIOS 
wykorzystywane. Z Listy tej nie skorzystano w przypadku czterech kontroli 
planowych obj^tych badaniami kontrolnymi NIK oraz pi^ciu kontroli pozaplanowych 
(interwencyjnych), przeprowadzonych w okresie obowi^zywania programdw dziaian 
zapobiegawczyct), dotycz^cych podmiotow i osob stosuj^cych nawozy na terenie 
OSN. 
Przy przeprowadzaniu kontroli planowych i pozaplanowych w ww. zakresie, poza 
pojedynczymi przypadkami, Inspektorat rzetelnie realizowat zasady post^powania 
okreslone w ustawie z dnia 20iipca 1991 r. o fnspekcji Ochrony $rodowiska^\ 
Stwierdzone nieprawidtowo^ci (w wyniku zbadania dokumentacji 24 kontroli 
planowych oraz 11 pozaplanowych) dotyczyly: 
- w dw6ch przypadkach oparcia zapisow w protokdach z kontroli dotycz^cych 

okresow zastosowania nawozow na ustnych informacjach uzyskanych 
od przedstawicieli jednostki kontrolowanej, zamiast na danych z dokumentacji 
zabiegow agrotechnlcznych; 

- w jednym przypadku nieuj^ia w protokole kontroli i zarzqdzeniu pokontrolnym 
nieprawidtowosci wykazanej w Li^cie pytah kontrolnych, dotycz^cej 
niewywicizywania si? przez skontrolowany podmiot z obowi^zku prowadzenia 
dokumentacji zabiegow agrotechnlcznych; 

- w dw6ch przypadkach niezastosowania sankcji {w formie grzywny lub 
pouczenia) wobec osob odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidlowoSci 
stanowi^ce wykroczenie; 

- w dwoch przypadkach niezastosowania sankcji wobec adresatow zarz^dzen 
pokontrolnych, ktorzy nie wywi^zali si? z obowiqzku poinformowania WIOS 
0 podj^tych i zrealizowanych dziaianiach stuz^cych wyeliminowaniu naniszeri 
stwierdzonych w kontroli. 

a Zasada wzajemnej zgodno^i (cross compliance) okreSlona w ramach Wspdinej Polityki Rolnej. oznacza powî zanie 
wysoko^ uzyskiwanych ptatnoid bezpo&rednich ze spelnianrem przez beneficjent6w okreslonych wymogilw. 

9 Za po6rednictwem G)6wnego Inspektoratu Ochrony Srodowlska, w ramach realizaqi porozumienia z dnla 10 sierpnla 2009 r. 
zawartego pomi?dzy Gtownym Inspektorem Ochrony Srodowiska a Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. 

'0 Dalej takze: J^RiMR", 
" Dz.U. z 2016 r, poz, 1688 ze zm. 



III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Opis stanu 

faktycznego 
1. 

1.1. 

Przeprowadzanie kontroli podmiot6w i os6b prowadzsicych dziatalnoSc 
rolnicz^i na terenie OSN, dia ktorych wprowadzone zostaty programy 
dziatah zapobiagawczych 

MWIOS dysponowat wiedz^o: 
- liczbie, rodzaju i powierzchni OSN, wyznaczonych przez dyrektora 

Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Warszawie^^ vvtrakcie 
trzeciego i czwartego cyklu wdrazania dyrektywy azotanowej^^; 

- wprowadzonych przez dyrektora RZGW w Warszawie dIa dziewi^ciu z ww. 
OSN programach dzialan zapobiegawczych^^. 

Na polecenie Wojewody Mazowieckiego MWIOS opiniowa* projekty rozporz^dzeh 
Dyrektora RZGW w tej sprawie. 

W § 49 programow dziaian zapobiegawczych wskazano, ze kontrola rolniczych 
zr6del zanieczyszczenia i wypelniania obowi^zk6w przez prowadz^cych dziatalnosc 
rolnicz^ na OSN realizowana jest przez wojewodzkiego inspektora ochrony 
srodowiska. (dowod: akta kontroli torn I str. 119,124,174-175,181-193) 

1.2. MWIOS posiadal wiedz? o 433 podmiotach (gospodarstwach) 
wytwarzaj^cych, przechowuj^cycti i stosuj^cych nawozy naturalne na obszarach 
OSN utworzonych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, dIa ktorych dyrektor 
RZGW wprowadzit w 2013 r. programy dziatah zapobiegawczycti. Spo^r6d ww. 
podmiotow najwi^cej prowadzito dzialalnosc rolnicz^ na terenie OSN „Wkra" (331) 
i OSN „Bzura" (41), a najmniej na terenie OSN „Pniewnik" (jeden), OSN „Kr§pianka" 
(trzy) i OSN nNiest^powka" (cztery). 

{dow6d: akta kontroli torn I str. 120-122) 

Zr6dtami informacji o tego rodzaju podmiotacti byty w szczeg6lno6ci: 
- ewidencje skontrolowanycti przez WIOS podmiotow, zawierajcjce m.in. dane 

0 gospodarstwach stosuj^cych nawozy na terenie OSN oraz 
0 gospodarstwach, ktorych dzialalnosc zakwalifikowano do przedsi?wzl?c 
znacz^co oddziatywujqcych na srodowisko; 

- wyniki kontroli gospodarstw prowadz^cych instalacje do chowu lub hodowli 
zwierzqt, kwalifikowane do przedsi^wzi^c znacz^co oddzialywuj^cych 
na Srodowisko (wymagaj^cych uzyskania pozwolenia zintegrowanego), 
do ktorych nalez^najwi^ksi wytworcy nawozow naturalnych; 

- przekazywane co p6i roku przez Mazowieckiego Lekarza Weterynarii 
{w ramach realizacji porozumienia z dnia 26 marca 2009 r.^s) zestawienia 
zawieraj^ce informacje o najwi^kszych gospodarstwach zajmuj^cych si$ 
hodowl^zwierzqt, w tym trzody chlewnej oraz drobiu; 

Do dnia 18 kwietnia 2017 r. na terenie wojew6dztwa mazowieckiego istnia^ 24 OSN, z ktdrydi dziewî ii wyznaczonych 
zostalo na podstawie rozporz^dzenia Nr 4/2012 z dnia 10 Itpca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5625), a kolejnych 15 -
napodstawie rozporz^dzenia Nr 22/2015 z dnia 28 pazdziemika 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz, 8835), Od dnia 
19 kwietnia 2017 r. na terenie ww. wojew6dztwa istnial jeden OSN wyznaczony na podstawie rozporz^dzenia dyrektora 
RZGW z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj, Maz. poz. 3191). 

" Dyrektywa Rady z dnia 12 gmdnia 1991 r. dotyczEica ochrony w6d przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia roiniczego (Dz, U. UE.L.375z31 grudnia 1991 r„str, l.zezm.). 

'* W badanym okresie obowî zywaty programy dziafah zapobiegawczycft wprowadzone rozporzeidzeniami Dyrektora RZGW 
w Warszawie Nr 5/2013-9/2013 z dnia 8 maja 2013 r (Dz Urz. Woj, Maz. poz.: 6182-6186), dotycz£iC8 dziewi§ciu OSN 
wyznaczonych na terenie wojewddztwa mazowieckiego na podstawie ww, nszporzcidzenia Nr 4/2012 z dnia 10 lipca 2012 r, 
DIa pozostatych OSN wyznaczonych w trakcle trzeciego i czwartego cyklu obowie|zywania dyrektywy azotanowej, dyrektor 
RZGW w Warszawie nie wprowadzit programdw dziatah zapobiegawczych. 

'5 Porozumienle pomi^zy Mazowieckim Wojewbdzkim Inspektotem Ochrony Srodowiska a Mazowieckim WojewMzkim 
Lekarzem Weterynarii, w sprawie wsp6lpracy Inspekcji Ochrony Srodowiska i Inspekqi Weterynaryjnej {obowî zywato 
do 18 lipca 2017 r.). W dniu 19 lipca 2017 r, podplsane zostato pomr^zy ww, organami nowe porozumienle w tej samej 
sprawie. 



- dane o podmiolach, nieb^d^cych osobami fizycznymi, prowadz^cych 
dzialalnosc rolniczsi na gruntach rolnych o powierzchni pow. 100 ha, 
przekazane na wniosek MWIO6 przez ARiMR; 

- informacje otrzymywane od wtasciwych miejscowo organow samorz^du 
terytorialnego, powiatowych lekarzy weterynarii, powiatowych inspektor6w 
nadzoru budowlanego; 

- zgtoszenia otrzymywane od inwestorow dotyczcjce zamiaru przyst^ienia 
do eksploatacji instalacji do chowu lub hodowli zwierzctt. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 175,199-200, 231, 233-245,255-264) 

MWIO6 wyjaSnii, ze posiadana przez WIOS wiedza byia niepetna m.in., z uwagi 
na odrnow^ przez Prezesa ARiMR przekazania danych osob fizycznych 
prowadz^cych dzialalnosc roiniczEi na terenie OSN w wojewodztwie mazowieckim. 
Tym niemniej, w jego ocenie, dane ktorymi dysponowal WIO6 opodmiotach 
prowadz^cych dziatalnoSc hodowlan^ lub rolnicz^ na terenie OSN byty 
wystarczaj^ce do zaplanowania kontroli w skali adekwatnej do mozliwosci 
kadrowych Inspekloratu. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 175-176) 

Przyczyn^ odmowy przez ARiMR przekazania danych os6b fizycznych 
prowadzcicych produkcj? roln^ jak wynika z tresci pisma z 5 lutego 2013 r., byio 
d^zenie do zapewnienia ochrony danych osobowych. W ocenie Agencji przepisy 
prawa przywofane przez WIO§ we wniosku 0 udost^pnienie ww. danych, nie 
zawieraty podstawy prawnej, upowazniaj^cej administratora danych do ich 
udost^pniania. 

(dowod; akta kontroli torn I str. 257-258) 

W latach 2013-2016 MWIOS nie wyst^powal do ARiMR z kolejnymi pismami 
0 udost^pnienie na potrzeby reallzacji zadah kontrolnych danych 0 osobach 
fizycznych i innych podmiotach prowadz£[cych dzialalnoSc rolnicz^ zgromadzonych 
w ewidencji gospodarstw rolnych, 0 ktorych mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. 6 krajowym systemie ewidencji producentow, ewidencji gospodarstw rolnych 
oral ewidencji wnioskow 0 przyznanie piatno^ci^^. Nie informowat rowniez 
Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska^^ oraz Ministra Srodowiska 0 odmowie 
ze strony ARiMR przekazania danych rolnikow indywidualnych. 
MWIO6 wyja^nil, ze nie poinfonnowal 0 ww. sprawie GIO§ oraz Ministra 
Srodowiska, poniewaz uznal za zasadne argumenty podane przez ARiMR w tamtym 
stanie prawnym. Wptyw na takie stanowisko mial r6wniez fakt, ze WIOS posiadal 
wledz^ 0 osobach fizycznych dziataj^cych na terenie OSN, ktore eksploatowaty 
instalacje zaiiczane do przedsi^wzi^c znaczqco oddziaiywuj^cych na srodowisko. 
Nie dysponowat tyiko wiedz^ 0 niektorych osobach fizycznych prowadz^cych 
dziaialnoS6 rolnicz^na OSN, prowadz^cych niewielkie instalacje do chowu zwierz^t, 
ktbrych i tak by nie objqt kontrolami z uwagi na niewielk^ skal§ oddzialywania 
na srodowisko. Ponownie 0 ww. dane wystqpil do ARiMR w piSmie z 29 listopada 
2017 r., po wejsciu w zycie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne^^, ktorej 
przepisy uprawniaj^ organy Inspekcji Ochrony Srodowiska do dost^pu do danych 
zgromadzonych w systemach ewidencji producentbw, gospodarstw rolnych oraz 
wnioskow 0 przyznanie ptatnoSci. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 199-201,228) 

'6 Dz.U,z2017r. poz. 1853. 
" Dalej takie: .GIOS'. 
'8 Dz. U. poz. 1566 ze zm. 



3 pazdziemika 2017 r. MWIOS zorganizowal spotkanie w sprawie wspotpracy 
dotycz^cej ochrony wod przed zanieczyszczeniami pochodz^cymi zezr6dei 
rolniczych, na kt6re zaprosil kierownictwo Mazowieckiego Oddziatu ARiMR, 
Okr?gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz Mazowieckiego Oddziatu 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie. W nawiqzaniu do ww. spotkania MWIOS 
pismem z 29 listopada 2017 r. zwrocit si? do Dyrektora Mazowieckiego Oddziatu 
Regionalnego ARiMR o przekazanie wykazu podmiotow skontrolowanych przez 
Agencj? w latach 2016-2017 oraz danych dotycz^cych skali prowadzonego chowu 
lub hodowli zwierz^t. 
Do czasu zakonczenia niniejszej kontroli (tj. 29 grudnia 2017 r.) Agencja nie 
przekazata do WIOS przedmiotowych infonnacji. 
Kierownik Delegatury WtoS w Ciechanowie wyjasnil, ze pracownik ARiMR 
odpowiedzialny za przygotowanie tych materiatow poinformowal go, ze dane 
zostan^ przekazane na pocz^tku 2018 r. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 202-203, 224-225) 

1.3. Zadania WIO§ dotycz^ce kontroli przestrzegania przepisow o ochronie 
srodowiska przypisane zostaty w Regulaminie organizacyjnym Inspektoratu^^ 
dozakresu dziatania Wydziaki Inspekcji oraz Dzialow Inspekcji wchodzeicych 
wsktad delegatur WIO§. Do ich zadah nalezalo rowniez prowadzenie post?powari 
administracyjnych wzwi£|zku z naruszeniem wymogow ochrony srodowiska, 
naktadanie grzywien wdrodze mandatu karnego za wykroczenia przeciwko 
srodowisku, kierowanie wnioskow do Scjdow o ukaranle w przypadku popetnienia 
wykroczenia przeciwko srodowisku, koordynacja spraw skargowych, wnioskow 
i wnioskow o interwencj?. 

W Regulaminie organizacyjnym nie okreslono zasad organizacji i koordynacji zadan 
WIOS dotycz^cych przeprowadzania kontroli na terenach OSN. 

Nadzor nad dziafalnoSciq^ rolnicz^ na terenie OSN, MWIO6 przypisal 
do obowispkow Kierownika Delegatury w Ciechanowie w pismie z 27 lutego 2013 r., 
skierowanym do kierownikow delegatur oraz naczelnika Wydzialu Inspekcji, 
zawieraj^cym ustalenie odpowiedzialnosci kierownik6w ww. komorek 
organizacyjnych WIO§ za poszczegolne istotne obszary kontroli. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 24-26, 37, 54-57, 65, 80-82, 86-87) 

W poszczegolnych latach z okresu 2014-2017 kontrole podmiotow i os6b 
prowadzcjcych dziatalnosci rolniczq^ na terenach OSN w wojewodztwie mazowieckim 
przeprowadzaio od 6 do 11 inspektorow, zatnjdnionych w Wydziale i Dziatach 
Inspekcji. Przeprowadzanie takich kontroli, stanowito jedno z wielu zadari 
kontrolnych, ktorymi ww. inspektorzy si? zajmowali. Wg obliczeri WIOS na realizacj? 
tego zadania inspektorzy WIOS po^wi?cili i^cznie Sredniomiesi?cznie w 2014 r. 
i 2015 r, -1,35 wymiaru zatrudnienia w przeliczeniu na etaty, a w 2016 r. - 0,8 etatu. 

I Zast?pca MWIOS Milosz Jarzyriski wyjasnil, m.in., ze spadek wymianj czasu 
poswi?canego na przeprowadzanie takich kontroli w latach 2016-2017 w relacji 
dolat 2014-2015 wynikal ze znacznego wzrostu zadah powierzanych Inspekcji 
Ochrony Srodowiska b?d^cych konsekwencjq^zmian ustawowych. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 78-79) 

1.4. W celu zapewnienia wta^ciwego przeprowadzania kontroli na terenach OSN 
posiadaj^cych programy dzialah zapobiegawczych w II pot. 2012 r. w WIOS 

W latach 2014-2017, do czasu kontroli (20 listopada) obowî zywaly kolejno dwa Regulaminy Organizacyjne WIOS 
zatwierdzone przez Wojewod^ Mazowieckiego odpcwiednio: 28 lutego 2013 r. oraz 26 pazdziemika 2015 r. 



zorganizowano szkolenia dIa kierownictwa Inspektoratu oraz inspektorow 
zatrudnionych w Wydziale Inspekcji i delegaturach, kt6rzy mieli przeprowadzac takie 
kontrole. Opracowano program kontroli gospodarstw rolno-hodowlanych 
ziokalizowanych na obszarach OSN wraz z Lisi^_ pytah kontrolnych 
do wykorzystania w przeprowadzanych kontrolach. Opracowaniem tych 
dokumentow zajmowala si? Delegatura WIOS w Ciechanowie. Lista pytan 
kontrolnych zawierafa pytania dotycz^ce m.ln. spetniania przez kontrolowany 
podmiot poszczegolnych wymogdw w zakresie przechowywania istosowania 
nawozow naturalnych, prowadzenia wymaganej dokumentacji agrotechnicznej, 
opracowania planow nawozenia. 

(dow6d: akta kontroli tomlstr. 100-101,108-118) 

MWIOS wyja^nil, ze Lista pytan kontrolnych byla dokumentem pomocniczym 
utatwiaj^cym przeprowadzanie kontroli w tym obszarze. Nie wydat zarz^dzenia 
w sprawie obowi^zku korzystania z niej podczas kontroli podmiotow prowadz^cych 
dzialalnoSc rolnicz^na terenie OSN. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 111) 

1.5. W latach 2014-2017 (do dnia 18 kwietnia) WI06 przeprowadzii ogoiem 
96 kontroli planowych i pozaplanowych w podmiotach prowadz^cych dziaialnoSc 
rolnicz^ (obejmujcjc^ wytwarzanie, przechowywanie i stosowanie nawoz6w 
naturalnych) na terenach OSN posiadaj^cych program/ dziafah zapobiegawczych, 
w tym: w2014 r. - 42 kontrole (38 planowych i cztery pozaplanowe); w 2015 r. -
28 kontroli (22planowe i sze§6 pozaplanowych); w 2016 r. - 20 kontroli 
(19 planowych i jednq^pozaplanow^, w 2017 r., do dnia 18 kwietnia - szesc kontroli 
(cztery planowe i dwie pozaplanowe). 
Liczba takich kontroli przeprowadzonych przez Inspektorat w tym okresie na terenie 
poszczegolnych OSN ksztaitowata si? nast?puj^co: „Wkra" - 35 (w tym 
31 planowych); „Dop*ywy Nanwi od Orzu do Pefty" - 19 (w tym 18 planowych); 
„Bzura" - 13 (w tym 10 planowych); „Bug od Tocznej do Broku" - 10 (wszystkie 
planowe); „Skrawa Lewa" - dziewi?c (wszystkie planowe); „Prawostronne doptywy 
Zbiomika Wiociawek" - szesc (w tym dwie planowe); „Kr?pianka" - trzy (w tym dwie 
planowe); „Piewnik" - jedna (planowa). Ani jednej kontroli WIO§ nie przeprowadzii 
w tym okresie na terenie OSN „Niest?p6wka". 

Sposrod 433 podmiotow i osob prowadz^cych (wg posiadanych przez WIOS 
informacji) dziaialno66 rolnicz^ na terenach OSN z ustalonymi programami dziaiah 
zapobiegawczych, w latach 2014-2017 (do dnia 18 kwietnia 2017 r.) 84 zostaly 
obj?te CO najmniej jedn^ kontrol^ planow^ lub pozaplanow^. Przedmiotowymi 
kontrolami obj?to co najmniej raz wszystkie podmioty, o ktorych wiedz? posiadat 
MWI06, prowadz^ce dztatalnosc rolniczq^ na terenie czterech OSN („Kr?pianka", 
„Dop*ywy Narwi od Orzu do Petty", „Bug od Tocznej do Broku", „Pniewnik"). 
Kontrolami nie obj?to natomiast ani jednego z czterech podmiotow prowadz^cych 
(wg wiedzy MWIOS) dziatalnoS6 rolnicz^ na terenie OSN „Niest?p6wka". 
W pozostafych przypadkach WI06 objqt co najmniej jedn^ kontrol^ w tym okresie 
od 10 (OSN „Wkra") do 75 % (OSN „Skrwa Lewa") podmiotow prowadz^cych 
dzialalnos6 rolnicz^ na terenie poszczegolnych OSN, o ktorych posiadat informacje. 
W zwi^zku z ustaleniami ww. kontroli WIOS nie wydawat decyzji administracyjnych, 
w sprawach, o kt6rych mowa w art. 33 i 34 ustawy z dnia 10 //pea 2007r. 
onawozach i nawozeniu^. Wszcz?te przez MWIOS w jednym przypadku, 
wzwi^zku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w 2014 r., post?powanie 

' Dz. U. z 2017 r. poz. 668 ze zm. 



adminislracyjne w sprawie wstrzymania pnDwadzenia chowu lub hodowli zwierz^t, 
z uwagi na nieposiadanie przez podmiot prowadz^cy ferm^ drobiu planu nawozenia 
pozytywnie zaopiniowanego przez Okr^gow^ Stacj^ Chemiczno-Rolnicz^^i^ zostato 
umorzone. 

(dowod; akta kontroli torn I str. 124-130,136,246-249) 

2. Przeprowadzanie przez WIOS kontroli planowych podmiotbw 
prowadz^cych dziafalnosc rolnicz^ na terenie OSN z ustalonym 
programem dzialan zapobiegawczych 

2.1. W planach kontroli na poszczegolne lata badanego okresu MWIOS uj^i 
nast^puj^c^ liczb? kontroli podmiotow i osob prowadz^cych dzialalnosc rolnicz^ 
(zwiajzan^ z wytwarzaniem, przechowywaniem i stosowaniem nawozow 
naturalnych) na terenie OSN posiadaj^cych programy dzialan zapobiegawczych: 
2014 r. - 46,2015 r. - 22; 2016 r. - 20; 2017 r. -14. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 124,136) 

Do kontroli planowych typowano w szczegolnoSci gospodarstwa poioione na terenie 
OSN posiadaj^ce lub mog^ce posiadac instalacje do chowu lub hodowli zwlerz^t 
zaliczone22 do instalacji mog^cych powodowac znaczne zanieczyszczenie 
srodowiska, ktorych prowadzenie wymagalo uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 
jak rowniez gospodarstwa prowadz^ce dzialalnosc w zakresie chowu lub hodowli 
zwierz^t w wymiarze powyzej 60 DJp23, zaliczon^24 przedsi^wzi^c mogqcych 
potencjalnie znacz^co oddziafywac na srodowisko. 
Sposrod 102 podmiotow, prowadz^cych dzialalnosc rolnicz^ na terenie OSN 
zustalonymi programami dziaian zapobiegawczych, zaplanowanych do obj^cia 
kontrolami w latach 2014-2017, 22 byly podmiotami posiadaj^cymi instalacje 
do chowu lub hodowli zwierz^t wymagaj^cymi pozwolenia zintegrowanego, 
a 74 podmiotami posiadaj^cymi instalacje do chowu lub hodowli zwierz^t 
w wymiarze powyzej 60 DJP. W pozostalych szesciu przypadkach wytypowanie 
gospodarstwa do kontroli spowodowane bylo innymi przyczynami^s. 
Podmioty prowadz^ce instalacje do chowu lub hodowli zwierz^t wymagaj^ce 
pozwolenia zintegrowanego zaiiczone byly do II kategorii ryzyka, natomiast 
pozostate do IV i V kategorii ryzyka^^. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 124,136-149) 

!i Dalej takie: .OSChR", 
^ W rozporz^eniu Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajdw instalaqi mog^cyc/) powodowad 

znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elemeritow przyrodniczych albo irodowiska jako caloici (Dz,U. poz. 1169). 
^ Du2a jednostka przetczeniowa tnwentarza, shj^^ca do oceny odziatywania na Srodowisko instalaqi do chowu lub hodowli 

zwierzqt. 
" W rozpm^zeniu Rady Ma^istrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w spreiwe przedsi^wzi^ mog^ych znaczqco oddzi^ywai 

na ifDcfowsfco(Dz.U, z2016 r. poz. 71), 
^ j . duzq liczb^ pism intenivencyjnych dotyczcicych dziatalno^ danego podmntu (i&ina kontrola w 2014 r.). potrzeb^ 

weiyfikaqi, czy po podzlale gospodarstwa, instalaqe do chowu i hodowli drobiu, kt6ryml dysponujci poszczegblne podmioty 
wymagaĵ  pozwolenia zintegrowanego (dwie kontrole w 2015 r,) oraz realizacji porozumienia zawartego w dniu 20 stycznia 
2015 r, pomi?dzy Gtownym Inspektorem Sanitamym, Gtownym Inspektorem JakoScI Handlowej Artykutow Rolno-
Spo^ywczych, oraz GKwnym Inspektorem Ochrony Srodowiska w sprawie wsp6idzialania w zakresie zapewnienia 
bezpieczefistwa produkcji plenvotnej ^ n o ^ pochodzenia roSlinnego (trzy kontrole w 2016 r.). 

2s Obowi^uj^ce w badanym okresie w Inspekcji Ochrony Srodowiska zasady I procedury planowania kontroli okreskine 
mstaly w dokumentaqi Systemu Kontroli Inspekqi Ochrony Srodowiska (ISWK), ktfiry stosowany byt do kor̂ ca 2015 r„ 
a nast̂ pnie od 1 stycznia 2016 r. - w dokumentaqi Infomiatycznego Systemu Kontroli (ISK), Zgodnie z dokumentaqi ISK 
0 przypisaniu danego podmiotu do okre&lonej kategorii ryzyka decyduj^ wyniki wielokryterialnej oceny oddziatywania 
podmiotu na Srodowisko, dokonywanej na podstawie oceny ryzyka wyst̂ pienla powainej awarii przemyslowej w wyniku 
prowadzonej dzialalnoSci, ud^^iwo^ prowadajnej dzialalnoSci dIa Srodowiska oraz wynik6w ostatniej kontroli. W oparciu 
0 wyniki tej analizy poszczeg6lnym podmiotom przyznawana jest jedna z pî ciu kategorii ryzyka, z ktdrych kategoria 
1 przyznawana jest podmiotom, ktdrych dzialalnoSii wl̂ ze sl^ z najwî kszym ryzykiem negatywnego oddziatywania 
na Srodowisko. Zaklady zaiiczone do poszczegdinych kategorii powinny byd kontrolowane z nast̂ puĵ Cci cz^totllwoScii: 
kategoria I - co roku; kategoria II - nIe rzadziej nl2 raz na trzy lata, kategoria III - co cztery lata, kategoria IV - co p i^ lat lub 
rzadzlej, kategoria V - nie ma obowî zku ujrmwania w planach kontroli. 



MWIOS i jego I Zast?pca wyjaSnili m.in., te ograniczona liczba gospodarstw 
prowadzEicych dzialalnosc rolnicz^ na terenach OSN przewidzianych do obj^cia 
kontrolami planowymi wynikafa przede wszystkim z mozliwosci kadrowych WIOS 
wpowi^zaniu z koniecznoscici realizacji innych zadah kontrolnych. Roczne plany 
kontroli sporz^dzane s^z uwzgl^dnieniem oddziafywania prowadzonej dzialalnosci 
na srodowisko oraz aktualnej obsady kadrowej. Na terenie wojewodztwa 
mazowieckiego ziokalizowana jest bardzo duza liczba instalacji do chowu lub 
hodowli zwierz^t wymagaj^cych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ktore 
zgodnie z wytycznymi do planowania opracowanymi przez GIOS byty kontrolowane 
z cz?stotliwosci^ raz na dwa lata, a od 2016 r. - raz na trzy lata. Rolnik6w 
indywidualnych typowano do kontroli, kieruj^c si^ przede wszystkim skal^ 
oddziafywania gospodarstw na srodowisko, mierzon^ pogtowiem utrzymywanych 
zwierz^t gospodarskich oraz areaiem uzytkow rolnych. W okresie od 1 maja 2004 r. 
do 30 kwietnia 2012 r., tj. w dw6ch pierwszych okresach obowi^ywania programow 
dziatah zapobiegawczych skontrolowano 298 rolnikow indywidualnych slosujqcych 
nawozy naturalne na OSN. W ewidencji WIOS rolnicy indywiduaini zaiiczani 
s^ najcz^^ciej do V kategorii i nie ma obowi^zku planowania ich do kontroli. 

(dowod; akta kontroli torn I str. 72- 80,133-135.320-329, 368-381,436437,447-
450,453-459) 

Kontrole podmiotow i osob prowadz^cych dzialalnosc rolnicz^ na terenie OSN 
posiadaj^cych programy dzialari zapobiegawczych w planach kontroli 
na poszczeg6lne lata badanego okresu przypisane zostaly m.in. do nast^puj^cych 
priorytetow (celow) okreslonych w rocznych planach pracy WIOS: kontrola 
gospodarstw rolnych podlegaj^cych ocenie wypelniania wymogow wzajemnej 
zgodnoSci cross-compliance (eel okreslony we wszystkich rocznych planach pracy 
opracowanych na lata 2014-2017), ocena przestrzegania wymagah ochrony 
srodowiska przez prowadz^cych instalacje IPPC^^ (eel okreslony w planach pracy 
na 2014 i 2015 r.); kontrola przestrzegania wymagah ochrony srodowiska przez 
prowadzcicych instalacje wymagaj^ce uzyskania pozwolenia zintegrowanego (eel 
okreslony w planach pracy na 2016 i 2017 r.), sprawdzenie przestrzegania prawa 
i decyzji administracyjnych przez podmioty wprowadzaj^ce scieki do w6d lub 
do ziemi (eel okreslony w planie pracy na 2014 r.), kontrola warunkow stosowania 
i przechowywania nawozow, nawozow oznaczonych znakiem „NAW6Z WE" oraz 
srodkow wspomagaje|cych upraw^ roslin na OSN (eel okreslony w planie pracy 
na2016 r.), kontrola przestrzegania przepisow dotycz^cych stosowania 
i przechowywania nawoz6w i odchodow zwierz^cych przez podmioty prowadz^ee 
produkcj^ roln^ oraz dzialalnos6, w ramaeh ktbrej s^ przechowywane odehody oraz 
stosowane nawozy (eel okreslony w planie pracy na 2017 r.). 
(dow6d: akta kontroli tom I str. 137-149; torn II str. 439-441,474,509-511, 552-554) 

2.2. W 2014 i 2016 r. WIO§ nie przeprowadzil cz^sci zaplanowanych kontroli 
podmiotow prowadz^cyeh dzialalnosc rolnicz^ na terenie OSN posiadaj^cych 
programy dziafah zapobiegawczych. Spo6r6d 46 kontroli uj^tych w planie kontroli na 
2014 r., zrealtzowano 38, natomiast sposrod 20 uj^tych w planie kontroli na 2016 r., 
zrealizowano 19. W 2015 r. zrealizowano natomiast wszystkie 22 zaplanowane 
kontrole w tym zakresie. 
W 2014 r. niezrealizowane zostaly planowane kontrole dotycz^ce osmiu podmiot6w 
prowadz^cych dzialalnosc rolnicz^ na terenie OSN „Wkra", za ktorych 
przeprowadzenie odpowiedzialna byla Delegatura WIOS w Ciechanowie, natomiast 
w 2016 r. nie zrealizowano zaplanowanej kontroli podmiotu prowadz^eego 

Instalacje wymagaĵ ce uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 



dziaialnosc rolnicz^ na terenie OSN „Bug od Tocznej do Broku", za ktorej 
przeprowadzanie odpowiedzialna byla Delegatura WIOS w Ostrot?ce. 
Kierownik Delegatury WIOS w Ciechanowie wskazal, ze przyczynami 
nieprzeprowadzenia w 2014 r. cz?sci kontroli zaplanowanych byty m.in. dtugotrwate 
zwolnienia lekarskie inspektorow (w ts^cznym wymiarze 206 dni roboczych) oraz 
duza liczba kontroli pozaplanowych, ktora w 2014 r. wyniosia 38,1% ogolnej liczby 
kontroli. Przyczyn^ niezrealizowania jednej z kontroli zaplanowanych w 2016 r. bylo 
natomiastobj?cie terenu gminy, na ktorym znajdowalo si? gospodarstwo, obszarem 
ochrony zwi^zanym z wyst?powaniem afrykahskiego pomoru swih (w miejsce tego 
podmiotu, kontrol^obj?to inny podmiot, nieprowadz^cy dziatalnosci rolniczej). 

(dowod: akta kontroli tom I str. 124,136-149) 

2.3. W wyniku kontroli dokumentacji dotycze^cej 24 kontroli planowych 
przeprowadzonych przez WIOS w latach 2014-2017 (do 18 kwietnia)^^ dotycz^cych 
podmiotow prowadz^cych dzialalnoSi rolnicz^ zwic|zan^ z wytwarzaniem i/lub 
stosowaniem nawozdw^^ na terenie OSN posiadaj^cych programy dzialah 
zapobiegawczych stwierdzono, ze we wszystkich zbadanych sprawach ustalenia 
kontroli zostaty udokumentowane w protokole kontroli. 
W 18 przypadkach przy przeprowadzaniu kontroli inspektorzy korzystali z Listy 
pytah kontrolnych, ktora stanowila zat^cznik do protokotu kontroli. Kontroluj^cy nie 
wykorzystali ww. Listy w przypadku szesciu kontroli planowych obj?tych badaniami 
kontrolnymi. W dwoch przypadkach^^ dotyczyio to kontroli podmiot6w prowadz^cych 
fermy drobiu, w przypadku ktorych catoS6 nawozow naturalnych przekazywana byia 
do wykorzystania przez inne podmioty, a w pozoslatych czterech przypadkach 
hodowcow drobiu lub trzody chlewnej, wykorzystujqcych wytworzone nawozy 
cz?sciowo na uzytek wtasny^i. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-5, 75-83, 241-245. 320-326, 335-340, 374-377, 
403-411) 

MWIOS wyjaSnil, ze w przypadku kontroli hodowc6w drobiu, ktorzy zbywali 
wcatosci wytworzony nawoz naturalny, przyczyn^ niewykorzystania Listy pytah 
kontrolnych byt fakt, ze prowadz^cy instalacje nie nawozili p6l nawozami 
naturalnymi. Wyjasniaj^c przyczyny pozoslatych przypadkow niewykorzystania Listy 
w trakcie kontroli MWIOS wskazywat m.in., ze Lista ta jest jedynie narz?dztem 
pomocniczym, a nie dokumentem obowi^zuj^cym wprost. Jest ona przydatna 
przede wszystkim dia inspektorow o krbtkim stazu pracy oraz podczas pierwszej 
kontroli danego podmiotu. 

(dow6d: akta kontroli tom II str. 14,20,22-23) 

W 19 przypadkach, na 21 kontroli podmiot6w stosuj^cych lub mogaicych stosowa6 
nawozy na terenie uzytkow rolnych polozonych na terenie OSN posiadaj^cych 
programy dzialah zapobiegawczych, inspektorzy WIOS zbadali wywi^zywanie si? 
kontrolowanych z obowi^zku okreslonego w § 44 programdw dzialah 
zapobiegawczych, dotycz^cego prowadzenia dokumentacji zabiegow 
agrotechnlcznych. W pozostatych dw6ch przypadkach, ze sporz^dzonej 
dokumentacji z kontroli, tj. m.in. tresci protokotow kontroli (nr PL 29/2016 oraz MM 

» Po siedem kontroli z 2014 r. i z 2015 r., 6 kontroli z 2016 r, 4 kontrole z 2017 r. 
» Kontrole WIOS wybrane do badah konfrolnych dotyczyly: dwunastu gospodarstw rolnycti zajmuĵ cych si? hodowlq bydia 

oraz produkcĵ  roSlinn^ dw6ch gospodarstw zajmujjicych si^ hodowl% trzody ctilewnej oraz produkcĵ  roSlinn^ szeSdu 
podmiot6w prowadz^cych fermy drobiu (w tej grupie spraw badaniami kontrolnymi obj?to dokumentaq? dwtich kontroli 
przeprowadzonych przez WIOS w 2014 r. i 2017 r. w stosunku do tego samego podmiotu); trzech gospodarstw zajmuĵ cych 
si$ wylcicznie produkq^ roi linn^ (sady, uprawa warzyw). 

30 Dotyczy kontroli, kt6rycti wyniki przedstawione zostaly w protokolacti kontroli o nr PL 183/2015 oraz PL 99/2016. 
3' Do^czy kontroli, kt6rych wyniki przedstawtone zostaly w protokolach kontroli o nr: PL 154/2014, PL 29/2016, MM 8/2017 

oraz PL 23/2017. 
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8/2017) oraz dot^czonych do nich dokumentow nie wynikato, aby przedmiotowe 
zagadnienie byto obj?le badaniami kontrolnymi. Przy przeprowadzaniu tych kontroli 
inspektorzy WIOS nie korzystali z List pytan kontrolnych. 
W 16 przypadkach, na 21 kontroli podmiotbw, ktore stosowaty lub mogty stosowac 
nawozy na terenie uzytkow rolnych potozonych na terenie OSN posiadaj^cych 
program/ dziafah zapobiegawczych, inspektorzy WI06 obj?li badaniami 
przestrzeganie przez kontrolowanych obowi^zkow okreslonych w §§ 12-14 
program6w dzialah zapobiegawczych, dotyczcicych zasad stosowania nawozow, 
wtym okresow nawozenia. W dw6ch z tych przypadk6w, pomimo prowadzenia 
przez kontrolowany jednostk? dokumentacji zabieg6w agrotechnicznych, 
zamieszczone w protokotach kontroli (nr: CI 39/2015 i OS 141/2015), zapisy 
odnoszyce si? do tego zagadnienia oparte zostaly na ustnych informacjach 
uzyskanych od wtasciciela gospodarstwa lub innej osoby. 
Sposrod pozostatych pi?ciu spraw, w dwoch przypadkach nie bylo mozliwosci 
przeprowadzenia takich badah, z uwagi na niewywiyzywanie si? przez kontrolowany 
podmiot zobowi£|zku prowadzenia dokumentacji zabieg6w agrotechnicznych 
(kontrole, ktorych wyniki przedstawiono w protokotach nr: PL 154/2014 oraz 
CI 314/2014). Zamieszczone w protokole kontroli nr CI 314/2014 infonnacje 
0 stosowaniu nawozow naturalnych zgodnie z okresami nawozenia, oparte zostaly 
na infonnacjach przekazanych kontrolujycym przez wtaSciciela kontrolowanego 
gospodarstwa rolno-hodowlanego. 

Z pozostatych trzech protokotow kontroli nr: PL 29/2016. MM 8/2017, PL 23/2017 
nie wynikato, aby przedmiotowe zagadnienie byto obj?te badaniami kontrolnymi. 
Przy przeprowadzaniu tych kontroli inspektorzy WIOS nie korzystali z Listy pytah 
kontrolnych. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-5,75-84,144-156,177-190, 215-227, 320-326, 
374-377.403410) 

MWIOS wyjasniajyc przyczyny braku zapisow w protokotach kontroli 
potwierdzajc|cych obj?cie badaniami zagadnieh prowadzenia dokumentacji 
zabiegow agrotechnicznych oraz termindw stosowania nawozdw naturalnych, 
wskazat m.in., ze zgodnie z zasadami post?powania okre^lonymi w Informatycznym 
Systemie Kontroli, obowi^kiem inspektora jest wpisywanie do protokotu kontroli 
ustaleh, ktore sq_podstawy do formutowania naruszeh oraz zastosowania sankcji. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 20-21,23) 

W przypadku wszystkich 21 kontroli podmiotow zajmujycych si? hodowlq lub 
chowem zwierzyt na terenie OSN posiadajycych program/ dziafah 
zapobiegawczych, inspektorzy WI06 obj?li badaniami sposob zagospodarowania 
nawozow naturalnych powstajycych w wyniku tej dziatalno^ci, w tym zapewnienie 
przez kontrolowany podmiot wtaSciwych warunkow ich przechowywania oraz 
dysponowanie odpowiednim arealem pol uprawnych umoiliwiajycych wykorzystanie 
tych nawozdw na potrzeby wlasne w catosci lub w cz?sci (w zaieznosci od tego, 
jaka cz?sc wytworzonych nawozow wykorzystywana byta na potrzeby wtasne), 
w celu sprawdzenia, czy jego zastosowanie w celach rolniczych nie przekracza 
dopuszczalnej rocznej dawki azotu wynoszEipej 170 kg na jeden ha uzytkow ralnych. 
W kontrolach sprawdzano rowniez, czy podmioty, o ktorych mowa w art. 18 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy o nawozach i nawozeniu, posiadajy plany nawozenia, 
pozytywnie zaopiniowane przez OSChR^?. Wwybranej do kontroli probie nie bylo 
kontroli dotyczycych dziatalnosci podmiot6w posiadajycych na terenie OSN grunty 

^ Badanym! kontrolami obĵ to dziatalno^ pi^iu takich podmiotew, w tym czterech zajmujeicych si^ chowem lub hodowl̂  
drobiu w wymlarze powy2ej 40 tys. sztuk (kt6rzy cz^ht wytwaî anego nawozu wykorzystywall na potrzeby wlasne) oraz 
jednego nabywc^ naturalnego pochodz^cego z femiy drobiu. 
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rolne o powierzchni pow. 100 ha, kt6re byly zobowi^zane do opracowania plan6w 
nawoienia zgodnie z § 37 programow dziaiah zapobiegawczych. 
(dowod: akta kontroli tom II str. 1-5,28-41, 55-68, 75-84, 94-107,111-124.125-138, 

144-156,161-171,177-190,196-210, 215-227,241-245, 251-
265,270-297, 302-316,320-326, 335-340. 346-410) 

2.4. Sposr6d 24 kontroli wybranych do badania, w 16 przypadkach inspektorzy 
WIOS stwierdzili nieprawidlowosci w dzialalnosci skontrolowanych podmiot6w. 
W13 przypadkach nieprawidlowosci dotyczyly zagadniert zwi^zanych 
z wytwarzaniem, gospodarowaniem wytworzonymi nawozami, ich 
przeehowywaniem I stosowaniem na uzytkach rolnych nalez^cych 
do kontrolowanego podmiotu, prowadzeniem dokumentacji oraz wypelnianiem 
obowi^zkow informacyjnych dotycz^cych tej dzialalnosci wynikaj^cych m.in. 
zpozwoleh zintegrowanych. Stwierdzone w lych przypadkach nieprawidlowosci 
dotyczyly w szczegolnoSci: 
- w jednym przypadku, zastosowania na uzytkach rolnych dawki nawoz6w 

naturalnych zawieraj^cej ilosc azotu w czystym skladniku przekraczaj^c^ limit 
wskazany w art. 17 ust. 3 ustawy o nawozach i nawozeniu (wynoszEpy 170 kg 
na 1 ha roeznie); 

- w dwocii przypadkach nieprowadzenia dokumentacji zabieg6w 
agrotechnicznych, co stanowilo naruszenie § 44 programow dziaiah 
zapobiegawczych; 

- w dw6ch przypadkach nieprowadzenia ewidencji powstalego 
i wykorzystywanego obornika (pomiotu kurzego), co stanowilo naruszenie 
postanowieh pozwoleh zintegrowanych wydanych dia instalacji 
przeznaczonych dIa chowu i hodowli drobiu; 

- w dwoch przypadkach niepoinformowania WIOS o planowanym temiinie 
uruehomienia nowozbudowanej instalacji do chowu zwierz^t mog^cej znacz^co 
oddziaiywac na Srodowisko, co stanowilo naruszenie art. 76 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiskeP'^; 

- w siedmiu przypadkach niedokonania zgloszenia wlaSciwemu wojtowi instalacji 
do chowu lub hodowli zwierz^t mog^eej negatywnie oddziaiywac 
na srodowisko, co stanowilo naruszenie art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
srodowiska; 

- w pi^eiu przypadkach nieprzekazania do WIOS i/lub Marszalka Wojewodztwa, 
bc|dz przekazania po terminie, cz^sci wymaganych informacji i dokumentow 
wskazanych w pozwoieniu zintegrowanym na funkcjonowanie instalacji 
do chowu lub hodowli zwierz^t, w tym m.in. planu nawozenia pozytywnie 
zaopiniowanego przez OSChR, danych dotyczqcych iloSci wytwarzanego 
obornika, jego rozchodu oraz miejsca magazynowania w okresie zimowym, 
umow z rolnikami odbierajcjcymi nawoz. 

W jednym przypadku. pomimo zaznaczenia przez inspektora WIO§ w Liscie pytah 
kontrolnych odpowiedzi „nie" na pytanie dotycz^ce prowadzenia dokumentacji 
zabiegow agrotechnicznych przez kontrolowany podmiot, nie zamieszczono 
zadnych zapis6w w tym zakresie w protokole kontroli nr CI 314/2014 oraz 
w wydanym na jego podstawie zarz^dzeniu pokontrolnym. Brak prowadzenia tej 
dokumentacji stanowil naruszenie § 44 programu dziaiah zapobiegawczych, 
ustalonego dIa OSN ,.Wkra". na terenie ktorego prowadzona byla kontrolowana 
dzialalnosc rolnicza. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-5.144-159) 

^Dz. U. z 2017 r. poz. 519, zezm. 
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MWIOS wyjasnil, ze prowadz^cy gospodarstwo byl powainie chory w trakcie 
kontroli (kt6rej wyniki przedstawione zoslaly w protokole kontroli nrCI 314/2014), 
CO uniemozliwialo prowadzenie pisemnej dokumentaqi zabieg6w agrotechnicznych 
w szczegolnoSci zwi^zanych z nawozeniem. Wobec powyzszego inspektor WI06 
wgl6wnej mierze opart si§ na wyjasnieniach wlasciciela gospodarstwa oraz 
na analizie i wyliczeniach dotycz^cych wielkoSci produkcji obomika w zestawieniu 
z powierzchni^ uprawn^ na kt6rej byly one wykorzystywane. 

(dow6d: akta kontroli tom II str. 16-17) 

We wszystkich 16 zbadanych kontrolach planowych, w ktorych inspektorzy WIOS 
stwierdzili wyst^powanie nieprawidlowosci, wydane zostaty przez MWIOS 
zarz^dzenia pokontrolne, o kt6rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o lnspel<cji 
Ochrony $rodowisl<a. 
W pt^tnastu przypadkach od adresatow tych zarz^dzeri WIO§ wyegzekwowal 
wywi^zanie si? z obowi£|zk6w okreslonych w art. 12 ust. 2 ww. ustawy a inspekcji 
Ochrony $rodowisl<a, tj. przedstawienia informacji o dzialaniach na rzecz usuni^cia 
nanjszeh wskazanych w zarz^dzeniu pokontrolnym. 
Informacji takich WI06 nie wyegzekwowal do czasu kontroli NIK (21 gnjdnia 
2017 r.) w przypadku zarz^dzenia pokontrolnego z 2 kwietnia 2014 r. skierowanego 
do wlasciciela fermy drobiu, wydanego w zwiqzku z ustaleniami kontroli 
przedstawionymi w protokole kontroli nrPL25/20143^. W przedmiotowej sprawie 
MWIOS wszcz^i 14 marca 2014 r. post^powanie administracyjne w sprawie 
wstrzymania prowadzenia chowu lub hodowli drobiu, z uwagi na nieposiadanie 
przez wlasciciela fermy kurzej pozytywnie zaopiniowanego planu nawozenia. 
Post^powanie zostalo umorzone 10 kwietnia 2014 r., w zwi^zku z przedstawieniem 
przedmiotowego planu. 
W przypadku pozostalych kontroli planowych obj^tych badaniami kontrolnymi 
MWIOS nie wszczynal post^powari administracyjnych w zwie^zku ze stwierdzonymi 
nieprawidlowosciami. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-5,12-13, 28-54) 

Jak wynika z protokolow kontroli w 14 przypadkach inspektorzy WIOS stwierdzil/ 
wyst^powanie 19 nieprawidlowosci stanowi^cych wykroczenie. Dotyczylo to: 

- jednej nieprawidlowosci dotycz^cej stosowania nawozbw niezgodnie 
z zasadami i warunkami okreSlonymi w art. 17 ustawy o nawozach inawoteniu, 
CO stanowilo wykroczenie z art. 41 pkt 2 tej ustawy, 

- dwoch nieprawidlowosci, dotyczaicych niepoinformowania MWIOS 
0 planowanym terminie oddania do uzytkowania instalacji do chowu drobiu, 
co stanowilo wykroczenie z art. 331 ustawy Prawo ochrony srodowiska; 

- jednej nieprawtdtowosci dotycz^cej nieprzedstawiania MWIOS, przez podmiot 
do tego zobowi^zany, wynikow pomiarbw halasu, co stanowilo wykroczenie 
z art. 341 ustawy Prawo ochrony srodowiska; 

- osmiu nieprawidlowosci dotycz^cych niezgloszenia w6jtowi instalacji do chowu 
zwierz^t (szeSc przypadkbw) lub niezgloszenia staroscie instalacji 
do magazynowania paliwa plynnego (dwa przypadki), co stanowito wykroczenie 
z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska; 

- siedmiu nieprawidlowosci dotycz^cych eksploatacji do chowu lub hodowli 
zwier^c^t z naruszeniem wamnkow okreslonych w pozwoleniach 

^ MWIOS zwibcit si$ do wtaSckaela fermy drobiu o: stosowanie dawki nawozu naturalnego w lloSd nieprzekraczaj^cej 170 kg 
azotu w czystym sktadniku na 1 ha u2ytfc6w rolnycti w ci^u roku, prowadzenie ewidenqi itoSd powstajcicego pomntu 
kurzego, prowadzenia rojestm zabiegdw agrotechnicznych, przedstawlenie Marszalkowl Wojewddztwa Mazowieckiego 
planu nawozenia wraz zoplni^ okr^owej stacjl chemiczno-rolntczej oraz oSwIadczenia o deklarowanej maksymalnej 
obsadzie zwierz t̂ na 2014 r. 
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zintegrowanych, co stanowiio wykroczenie z art. 351 ust, 1 ustawy Prawo 
ochrony srodowiska. 

W trzech przypadkach inspektorzy WIOS wymierzyli osobom odpowiedzialnym 
za powstanie nieprawidtowosci grzywny w formie mandatow kamych, z czego 
w dw6ch przypadkach dotyczyto to wykroczeri z art. 331 ustawy Prawo ochrony 
srodowiska, a w jednym przypadku z art. 351 ust. 1 tej ustawy. W pi?tnastu 
przypadkach inspektorzy WIOS zastosowali pouczenie. W przypadku jednej 
z kontroli planowych przeprowadzonych w 2015 r. stwierdzono, ze wobec osoby 
odpowtedzialnej nie zastosowano sankcji (w formie grzywny lub pouczenia), mimo 
izw protokole kontroli (nr CI 39/2015) wskazano na nieprawidiowosc, polegajsic^ 
na niezgloszeniu w6jtowi instalacji do chowu lub hodowli bydta, stanowi^c^ 
wykroczenie z art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-5,18-19,177-195) 

MWIOS wyjasnil, ze w przypadku kontroli, kt6rej wyniki uj?te zostaly w protokole 
kontroli nr CI 39/2015 nie zastosowano sankcji, poniewaz byta to pienwsza kontrola 
dotycz^ca danego podmiotu i miata ona charakter instruktazowy. W ramach 
instnjktazu ustnie poinformowano wtasciciela gospodarstwa rolnego o sankcjach 
kamych wynikaj^cych z niespelniania wymagah ochrony srodowiska. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 18-19) 

W przypadku kolejnej z kontroli planowych zrealizowanych w 2014 r. stwierdzono 
natomiasl, ze inspektor WIOS, ktor^ przeprowadzil, nie zastosowat zadnych 
sankcji (w formie grzywny lub pouczenia), mimo iz w protokole kontroli 
(nr PL 25/2014) wskazal na stwierdzenie wykroczenia, o kt6rym mowa w art. 41 
pkt 2 ustawy o nawozach i nawozeniu. W tej sprawie (jak i w przypadku innych 
kontroli planowych wybranych do badah kontrolnych) WIOS nie skierowat rowniez 
wniosku do s^du o ukaranie osob odpowiedzialnych za powstanie nieprawidlowo^ci 
stanowi^cych ww. wykroczenie. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 1-5,12-13, 25, 2, 32,51-54) 

MWIOS wyjasnil, ze inspektor przeprowadzaj^cy t? kontrol?, ktory nie pracuje jui 
w Inspektoracie od stycznia 2016 r., podj^ decyzj? o niezastosowania sankcji bez 
konsultacji z bezpoSrednim przelozonym. Prawdopodobnie zasugenDwal si? tym, 
ze zgodnie z obowi^zuj^cymi wowczas wytycznymi, grzywna w drodze mandatu 
wymierzana miala by6 za wykroczenie, za ktore przewidziana jest najwyzsza kara 
okreSlona w taryfikatorze. Zamieszczony w protokole kontroli zapis 
0 niezastosowania sankcji za to wykroczenie jest zapewne omylk^. Zamiast niego 
powinna bye zamieszczona infomriacja o zastosowanym pouczeniu. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 25,27) 

3. Zatatwianie przez MWIOS wnioskow o interwencj? dotycz^cych podmiot6w 
1 os6b prowadz^cych dziatalnoS^ rolnlcz^ na OSN 

W latach 2014-2017 (do dnia 18 kwietnia) do WI06 wplyn?lo og6lem 15 wnioskow 
z prosb^ 0 interwencj?35 w sprawie podmiotow i osob prowadz^cych dzialalnoS6 
rolnicz^ na terenie czterech OSN posiadaj^cych programy dzialah 
zapobiegawczych^^. W szesciu przypadkach przedmiotem wnioskbw o interwencj? 
byl wywoz na pola gnojbwki, obomika oraz innych plynnych nieczyslo^ci (trzy z tych 
wnioskow dotyczyly dzialalnosci tego samego podmiotu, a czwarty podmiotu z nim 

^ Sze^ takich wnioskdw wplyn^ do WiOS zar6wno w 2014 r. jaki i w 2015 r„ jeden w2016r. oraz dwa w 2017 r. 
(do 18 kwietnia). 

^ S z e ^ wnioskbw dotyczyto podmiotow prowadz^cych dzialalno^ roln̂ i terenie OSN .Bzura', po cztery podmlotAw 
prowadzcicych dziatalno^ na terenie OSN .Wkra' oraz OSN .Prawostronne doplywy Ztiiomika Wtodawek*, a jeden wnios^ 
podmiotu prowadz^cego dzialalno îi na terenie OSN .Kr^pianka'. 
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wspotdziatajycego), w kolejnych szesciu przypadkach sposobu sktadowania 
obomika, a w pozostatych trzech: niewlasciwej gospodarki odpadami w fermie 
drobiu, nieprawidtowego stosowania srodk6w ochrony roslin oraz nawozenia oraz 
braku poinformowania o prowadzonym post?powaniu w sprawie wydania zgody 
na rozbudow? zbiomika na odpady pochodzyce z ubojni. 
W celu weryfikacji zarzut6w podniesionych w ww. wnioskach WIOS, 
w 11 przypadkach przeprowadzii kontrole zakohczone sporzydzeniem protokotow 
kontroli. W jednym przypadku dziatania w celu weryfikacji zarzut6w dotyczycych 
zaiegania na polacti gnojowicy niewiadomego pochodzenia ograniczone zostaly 
do wizytacji dziaiki, ktore] wyniki nie potwierdzily ww. zarzutow. 

(dow6d: akta kontroli tom I str. 169-171; tom III str. 1-5) 

MWIOS wyjasnit, ze z uwagi na brak stwierdzenia w wyniku wizytacji 
nieprawidlowosci w sposobie nawozenia p6l podj?to w tym przypadku decyzj? 
0 niewykonywaniu typowej kontroli w terenie. Podmiot, kt6rego dotyczyly zarzuty byl 
wielokrotnie kontrolowany przez WIOS. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 19-20) 

W pozostatych trzech przypadkach WIOS przekazal otrzymane wnioski 
0 inten/vencj? do zbadania innym organom lub podmiotom. Powiatowemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gostyninie przekazano do zbadania spraw? 
legalnosci prowadzonej budowy i przebudowy zbiomikow do gromadzenia 
gnojownicy. Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Roslin i Nasiennictwa, Oddziat 
w Ptocku przekazano do zbadania spraw? dotyczycy stosowania Srodkow ochrony 
roSlin i nawozenia gleby^^. W6jtowi Gminy Szczawin KoScielny przekazano 
do zbadania spraw? sktadowania obornika zawierajycego odpady pochodzyce 
z fermy indyczej, wskazujyc ze z tresci ztozonego wniosku wynika, te sprawa ta nie 
dotyczy podmiotu korzystajycego ze srodowiska, w zwicizku z czym Inspekcja 
Ochrony Srodowiska nie ma podstaw do podj?cia dzialah kontrolnych. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 1-5,16,185,187,196) 

Sposrod 11 kontroli zakohczonych sporzydzeniem protokotow, w trzech 
przypadkach inspektorzy WI06 wykorzystali Listq pytah kontrolnych^. Kontrolujycy 
nie korzystali z ww. Listy w przypadku oSmiu kontroli. W jednym przypadku 
dotyczyto to podmiotu prowadzqcego fenn? drobiu, ktory zbywat calosc nawozbw 
naturalnych powstalych w wyniku tej dzialalnoSci^s. W pozostatych siedmiu 
przypadkach^o, dotyczyto to pomiotow, More stosowaty wytworzone lub nabyte 
nawozy na wtasnych uzytkach rolnych, z tym ze dwie z tych kontroli zakortczyly si? 
we wrzesniu 2017 r., tj. po uptywie okresu obowicjzywania programow dziafah 
zapobiegawczych. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 1-5) 

MWIOS wyjasnit m.in., ze kontrola (kt6rej wyniki przedstawione zostaly w protokole 
kontroli nr PL 199/2015) obj?la jedynie tematyk? wniosku o intenwencj?. Z uwagi 
na koniecznosc realizacji rocznego planu kontroli nie przeprowadzono kontroli 
kompleksowej. Nie sprawdzano catego zakresu zagadnieh uj?tych w Li^cie pytah 
kontrolnych, poniewaz kontrolowany podmiot nie zaiiczat si? do podmiot6w 
wymienionych w art. 18 ustawy o nawozach i nawozeniu oraz nie posiadat uzytk6w 
rolnych potozonych na terenie OSN o powierzchni powyzej 100 ha. Odnosz^c si? 

3' Kontrola przeprowadzona przez ten podmiot nie wykazala nieprawldlowo^. 
^ Dotyczy kontroli, kidrych wyniki przedstawione zostaty w protokolach kontroli o nr CI 29/2014, CI 99/2015 oraz 

RA 175/2016. 
^ Dotyczy kontroli. ktdrej wyniki przedstawione zostaty w protokolach kontroli o nr PL 1/2015. 
« Dotyczy kontroli, ktbrych wyniki przedstawbne zostaly w protokolach kontroli o nr PL 21/2014, CI 40/2015, PL 93/2015, 

C1117/2015, PL 199/2015. PL 150/2017 oraz PL 16/2017. 

15 



do innych kontroli. w ktorych nie korzystano z Listy pytah kontrolnych, MWIOS 
wskazywal m.in., ze Lista ta stanowi narz^dzie pomocnicze i stosowana jest 
fakultatywnie. Jest przydatna np. dIa miodych inspektorow oraz podczas pierwszej 
kompleksowej kontroli danego podmiotu. Nie ma zastosowania w przypadku kontroli 
intenwencyjnych, podejmowanych z powodow innych niz rolnicze wykorzystanie 
odpadow. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 13-24) 

Zagadnienia dotycz^ee prawidlowoSci zagospodarowania nabytyeh i wytworzonych 
nawozow. sposobu i warunkow ich przechowywania, zastosowania na uiytkach 
rolnych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji, zbadane zostaly przez 
inspektorow WI06 w sposob kompleksowy, wyi^cznie w przypadku trzech z ww. 
kontroli. w ktbrych wykorzystali oni Listy pytah kontrolnych. Wpozostalych 
przypadkach stosowania nawozow, badano w szczegolnosci zagadnienia wskazane 
we wnioskach o interwencje. Pozostale sprawy badane byly w zroznicowanym 
zakresie. 
Przykladowo spoSrod 10 kontroli podmiotow, ktore stosowaly nawozy na terenie 
uzytk6w rolnych polozonych na terenie OSN posiadajqcych programy dziaiah 
zapobiegawczych; 
- w siedmiu badaniami kontrolnymi obj^to wywi^zywanie si^ kontrolowanych 

zobowi^zku okreSlonego w § 44 programow dziafah zapobiegawczych, 
dotycz^cego prowadzenia dokumentacji zabieg6w agrotechnicznych^^; 

- w ezterech badaniami obj^to wywi^zywanie si? kontrolowanych z obowi^zk6w 
okreSlonych w §§ 12-14 programow dziaiah zapobiegawczych, okreSlaj^cych 
okresy, w ktorych mog^byc stosowane nawoz/^ 

(dowod: akta kontroli tom III str. 1-5) 

MWIOS w wyjaSnieniach wskazywal m.in., ze nie badano w tych przypadkach 
wszystkich zagadnieh, gdyz byly to kontrole dorazne, prowadzone weelu 
zweryfikowania zarzutow podnoszonych we wnioskach o interwencj?, a ich zakres 
przedmiotowy byl ograniczony z uwagi na koniecznosc wykonania kontroli 
planowych. 

(dowod; akta kontroli tom II str. 13-25) 

W kontrolach sprawdzano, czy podmioty do tego zobowi^zane posiadaj^ 
opracowane plany nawozenia. Obowi^zek taki mialy trzy podmioty obj^te kontrolami 
interwencyjnymi, wtym: 

- dwa. na podstawie § 37 programow dziaiah zapobiegawczych, w zwi^zku 
z korzystaniem z uzytkbw rolnych o powierzchni powyzej 100 ha 
potozonych na terenie OSN. 

- jeden. na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o nawozach i nawozeniu, jako 
nabywca nawoz6w naturalnych, wykorzystywanych nast^pnie do nawoienia 
wlasnych uzytk6w rolnych. 

W trakcie trzech z ww. kontroli intenwencyjnych^^ WIOS przeprowadzil badania 
laboratoryjne probek substancji wylanych na pola (a w jednym przypadku rowniez 
badania probek gleby oraz wody z pobliskiego cieku wodnego). w eelu sprawdzenia 
ich zawartoSei i pochodzenia oraz oddzialywania na Srodowisko. W jednej z tych 

W pozostatych trzech przypadkach z dokumentacji kontrolnej (protokoly kontroli nr Cl 40/2015. C1117/2015, PL 150/2017) 
nie wynikato, te przedmiotowe zagadnienia zostaly obj?te Ijadaniami kontrolnymi. 

« W pozostalych sze^u przypadkach z dokumentaqi kontrolnej (protokoty kontroli nr.: CI 40/2015, PL 93/2015, C1117/2015, 
PL 199/2015, PL 150/2017, PL 16/2017) nie wynikato, 2e przedmiotowe zagadnienia zostaly obĵ le badaniami kontrolnymi. 

•oDotyczy kontroli, ktorych wyniki przedstawione zostaly w protokotach kontroli o nr PL 21/2014, PL 150/2017 otaz 
PL 16/2017. 
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kontroli^ badania laboratoryjne gleby na zlecenie WI06 wykonywata rbwniez 
OSChR. Wyniki tych badah wykorzystane zostafy do oceny prawidlowoSci 
post^powania kontrolowanych podmiot6w przy wylewaniu substancji na pola. 

(dowod: akta kontroli torn III str. 1-5.13-25, 56-65,111-133, 229-244, 260-
277, 330429) 

Inspektorzy WI06 stwierdzili wyst^powanie nieprawidlowoSci w przypadku osmiu, 
z WW. 11 kontroli. Dotyczyly one m.in.; 

- w jednym przypadku nieprawidtowego przechowywania gnojowicy w otwartym 
zbiomiku, co stanowito namszenie art. 25 ust. 1 ustawy o nawozach 
inawoteniu (w brzemieniu obowi^zuj^cym w czasie przeprowadzania kontroli); 

- w jednym przypadku nieposiadania przez nabywc? obomika planu nawozenia, 
pozytywnie zaopiniowanego przez OSChR, costanowilo naruszenie art. 18 
ust. 2 i 3 ustawy o nawozach i nawozeniu; 

- w trzech przypadkach przechowywania obomika na pryzmie bezpoSrednio 
nagruncie w spos6b mog^cy powodowa6 negatywne oddziatywanie 
na srodowisko, co stanowilo naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy o nawozach 
i nawoteniu; 

- w jednym przypadku braku oznaczenia na mapie lub szkicu dziaiki lokalizacji 
pryzmy oraz daty ztozenia obomika, co stanowilo nanjszenie § 22 pkt 3 
programu dziaian zapobiegawczych; 

- w jednym przypadku zastosowania gnojowicy na polach niezgodnie z zasadami 
post^powania okreSlonymi w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 3 rozporz^dzenia Ministra 
Rofnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. wsprawie szczegdiowego 
sposobu stosowania nawozdw oraz prowadzenia szkoleh z zakresu ich 
stosowania^^. 

(dowod: akta kontroli torn III str. 1-5) 

Do czasu kontroli NIK dotycz^cej ww. zagadnieri (27 listopada 2017 r.), MWIOS 
skierowal zarz^dzenia pokontrolne dotycz^ce usuni^cta nieprawidtowoSci 
stwierdzonych w ramach szesciu, na ogotem osiem kontroli, w kt6rych stwierdzono 
ich wyst^powanie. 
W pi^ciu przypadkach adresaci zarzqdzer^ pokontrolnych przedlozyli do WIOS 
informacje o podj^tych dzialaniach na rzecz usuni^ia nieprawidlowo6cl. Informacji 
takiej nie przekazal do czasu kontroli NIK jeden podmiot, b^d^cy adresatem 
zarz^dzenia pokontrolnego z 29 kwietnia 2015 r. (wydanego na podstawie wynikow 
kontroli przedstawionych w protokole kontroli nr PL 93/2015). Dziatania WI06 
w celu uzyskania przedmiotowych informacji ograniczyfy si? do wystania do tego 
podmiotu pisma z 24 lipca 2015 r., w ktorym poinformowano, ze brak odpowiedzi 
b^dzie traktowany jako niewykonanie zarzctdzenia i ze w zwi^zku z tym podj^te 
zostan^stosowne krokl administracyjne. 

{dowod: akta kontroli tom III str. 1-5,18, 274-282) 

MWI06 wyjasnil, ze z uwagi na zmiany kadrowe (w styczniu 2016 r. odeszta z pracy 
osoba zajmuj^ca si? tematyk£[ OSN) nie podj?to dalszych dziatar^ i nie zastosowano 
sankcji w tej sprawie. Wskazat ponadto, ze w zwi^zku z ww. ustaleniami, WIOS 
zaplanuje kontrol? w tym podmiocie. 

(dowod: akta kontroli tom III str. 18) 

W trzech kontrolach wymierzono osobom odpowiedzialnym za powstanie 
nleprawidtowosci dotycz^cych przechowywania i stosowania nawozow grzywny 

" Dot/czy kontroli, ktdrej wyniki pradstawione zostaly w protokole kontroii nr PL 16/2017. 
« Dz.U. z 2014 r. poz. 393 ze zm. 
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wformie mandatbw kamych. Przedmiotowe kary wymierzono za wykroczenia 
wskazane w art. 41 ustawy onawozach i nawozeniu (w tresci obowi^zujsicej 
wczasie przeprowadzania poszczegolnych kontroli): przechowywanie nawoz6w 
naturalnych niezgodnie z warunkami okreslonymi w art. 25 tej ustawy, nieposiadanie 
przez nabywc? nawozu naturalnego pozytywnie zaopiniowanego planu nawozenia; 
stosowanie nawozow niezgodnie z zasadami i warunkami okreslonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 tej ustawy. 
Do czasu kontroli NIK w jednym przypadku MWIOS skierowa^ 15 maja 2014 r. 
wniosek do Sqdu Rejonowego w Gostyninie o ukaranie osoby odpowiedzialnej 
za nieprawidlowo^ci stwierdzone w trakcie kontroli interwencyjnej. Dotyczyl 
on ukarania wlasciciela gospodarstwa za wydane pracownikowi polecenie wylania 
rozciehczonej gnojowicy na pole wdniach 25 i 26 lutego 2014 r., tj. w okresie, 
w ktorym zabronione jest stosowanie nawoz6w. Wyrokiem z 6 czerwca 2014 r. Sqd 
uznat obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzyi mu na podstawie 
art. 41 pkt 2 ustawy o nawozach i nawozeniu, kar^ grzywny w kwocie 600 zi. 

(dowod: akta kontroli torn III str. 4, 64,94-100, 276,404) 

W zwi^zku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki przedstawione zostaty w protokole 
kontroli PL 16/2017, MWIOS skierowal zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej 
w Gostyninie o podejrzeniu popelnienia przest^pstwa wskazanego w art. 182 § 1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny^^. 

(dowod: akta kontroli torn III str. 389,7398-405) 

4. Monitorowanie i egzekwowanie przez WIO§ wywisizywania si$ przez 
podmioty prowadz^ce chow i hodowl^ zwierzi^t, wskazane w art. 18 ust. 1 
ustawy 0 nawozach i nawozeniu, z obowiqzku przekazywania do Inspektoratu 
kopii planu nawozenia 

4.1. Wg posiadanych przez WI06 informacji, w badanym okresie na terenie DSN 
pdozonycli w wojewodztwie mazowieckim, posiadajqcych ustalone przez dyrektora 
RZGW w Warszawie programy dziaiah zapobiegawczych, funkcjonowalo dziewi?6 
podmiotow prowadz^cych chow lub hodowl? trzody chlewnej lub drobiu, ktore 
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy o nawozach i nawozeniu, 
zobowi^zane byly do opracowania plan6w nawozenia i przekazania ich 
do Inspektoratu. 
Gtbwnymi zr6dtami danycti o tego rodzaju podmiotach byty wyniki kontroli 
przeprowadzonych przez WIOS oraz informacje otrzymywane od inspekcji 
weterynaryjnej w ramach wspolpracy z Mazowieckim Wojewbdzkim Lekarzem 
Weterynarii na podstawie porozumienia z dnia 26 marca 2009 r. W ww. 
porozumieniu, Mazowiecki Wojewodzki Lekarz Weterynarii zobowi^zat si? 
do przekazywania MWIOS co szesd miesi^cy, m.in. wykazu gospodarstw, o ktorych 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy onawozach i nawozeniu, nadzorowanych przez 
powiatowych lekarzy weterynarii. Wspotpraca pomi^dzy ww. organami obejmowa6 
miala rowniez wzajemne powiadamianie si? o wszelkich przypadkach stwierdzenia 
lub podejrzenia wyst^ienia nieprawidtowosci zwi^zanych z eksploataqX instalacji 
do ctiowu lub hodowli zwierz^t lub funkcjonowaniem zaktadow zajmuj^cych si? 
tcidziatalnoscici. 
W zat^cznikach do ww. porozumienia okreslone zostaty wzory zestawieh lub 
dokumentow, ktore mialy bye wykorzystywane przy wymianie informacji pomi?dzy 
WW. organami w zakresie wskazanym w porozumieniu. 

(dow6d: akta kontroli torn I str. 120-122, 231-245) 

«Dz.U.z2017r. poz. 2204. 
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4.2. Sposrod dziewi^ciu podmiotow prowadz^cych dziatalnosc na terenie OSN 
posiadaj^cych programy dziaian zapobiegawczych, ktore wed^ug wiedzy WI06 
mogJy bye zobowi^zane do opracowania planow nawozenia na podstawie art. 18 
ust. 1 pkt 1 ustawy o nawozach i nawozeniu, pi^c wywicjzywato si^ co roku 
z obowi^zku przekazania do WIOS kopii tych planow. 
Pozostate cztery podmioty, w tym trzy prowadz^ce dzialalnosc na terenie OSN 
„Skrwa Lewa" oraz jeden na terenie OSN „Bzura" nie wywi^zywaly si$ z tego 
obowi^zku, w tym trzy nie przeslaty do WIOS kopii przedmiotowych plan6w 
we wszystklch latach badanego okresu, a jeden nie zrobit tego w latach 2014-2016. 
WIOS nie monitorowat na biez^co wywicizywania s\q ww. podmiotbw z obowi^zku 
opracowania i pfzekazania do WI06 kopii planow nawozenia. Do ww. podmiotow 
nie skierowano zadnych pism w tej sprawie. 
Weryfikacj? wywi^zywania si? przez te podmioty z obowi^zku opracowania plan6w 
nawoienia, WIOS przeprowadzal wyt^cznie w przypadku obj^cia kontrolami ich 
dziaialnosci. (dowod: akta kontroli tom I str. 164-168) 

MWIOS oraz Kierownik Delegatury WI06 w Plocku wyja^nili m.in., ze powodem 
nieweryfikowania przez Inspektorat co roku wywi^zania s\q przez ww. podmioty 
zobowi^zku przekazania planu nawozenia byta zbyt mala cz^stotliwosc kontroli. 
Zgodnie z ustawy o Inspekcji Ochrony ^rodowiska planowe kontrole tego rodzaju 
pcdmiotdw przeprowadzane byly co 3 lata. W celu sprawdzenia realizacji tego 
obowi^zku podmioty te musialyby bye kontrolowane raz w roku. Realizacja wi^kszej 
liczby kontroli pozaplanowych nie jest jednak mozltwa, w zwi^zku 
z niewystarczaj^c^obsad^kadrow^, 

(dowod: akta kontroli tom I str. 164-167; tom II str. 24-25. 27) 

5. Badania gleby w ramach przeprowadzanych przez WIOS kontroli rolniczych 
zrodet zanieczyszczenia na obszarach OSN posiadajsicych programy dzialah 
zapobiegawczych 

5.1. W badanym okresie WIOS w jednym przypadku wykonal wlasne badania 
laboratoryjne gleby w ramach kontroli podmiotu prowadz^cego dzialalnosc rolnicz^ 
na obszarze OSN posiadajqcego program dziaian zapobiegawczych. 
Przeprowadzono je w celu zweryfikowania Informacji przekazanych we wniosku 
0 interwencj? z 10 marca 2013 r., dotyczsicych zanieczyszczenia odpadami ciektymi 
dztaiek rolnych potozonych na terenie OSN „Bzura". Wyniki badari pobranych 
pr6bek substancji wylanej na dziaiki, gleby oraz wody z pobliskiego cieku wodnego, 
uj^te w sprawozdaniu z badari z 18 kwietnia 2017 r. wykazaly obecnosc 
w substancji wylanej na pola zywych jaj pasozytow jelitowych oraz bakterii 
chorobotworczych z rodzaju Salmonella. Stwierdzono r6wniez wystQpowanie 
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczer^ 
okre^lonych w zalcjczniku nr 4 (tabela II) do rozporzsidzenia Mlr)istra ^rodowiska 
zdnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie naiezy speinic przy 
wprowadzaniu ^ciekow do w6d iub do ziemi, oraz w sprawie substaricji szczegdinie 
szkodliwych dia srodowiska wodnego^^ (w odniesieniu do zawieslny ogolnej, BZTs, 
ChZTcr, st^zenia azotu og6lnego oraz fosforu ogolnego). Zostaly one wykorzystane 
w kontroli podmiotu, ktory dysponowal gmntami (na podstawie umowy najmu), 
na ktore wylana zostala przedmiotowa substancja, pochodzctca z biogazowni 
nalezqcych do tego podmiotu (kwalifikowana przez ten podmiot jako „pofemnent 
rolniczy", spelniaj^cy wymogi do wykorzystania w celach nawozowych]. W zwi^zku 
z WW. badaniami w protokole z tej kontroli z 25 wrzesnia 2017 r., sfonnulowany 

" Dz. U. poz. 1800. 
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zosta^ zarzut dotycz^cy przetwarzania odpad6w poprzez ich odzysk metod^ R10 
bez wymaganego zezwolenia. Kontrolowana jednostka zgtosifa zastrzeienia do ww. 
protokohj, ktore zosta^y przez MWI06 uznane za niezasadne. 

(dowod; akta kontroli torn I str. 124, 267-268, 272-273; torn III str. 23-24, 
330-374) 

MWIOS wyjasniJ, ze w innych przypadkach przeprowadzanie badah gleby zlecano 
OSChR, gdyz Laboratorium WIOS w ramach posiadanej akredytacji nie wykonuje 
badari gleby na zwartosc azotu mineralnego. Wskazai ponadto, ze inspektorzy 
podczas kontroli gospodarstw ziokalizowanych na terenach OSN nie przeprowadzali 
badan gleby, gdyz ich wyniki nie dalyby odpowiedzi, czy przestrzegany jest art. 17 
ust. 3 ustawy 0 nawozach i nawozeniu. Sprawdzenie wywi^zywania si? podmiot6w 
z obowi^zkow nalozonych w programach dziafah zapobiegawczych, dokonywane 
byto podczas kazdej kontroli metod^ obliczeniow^ na postawie analizy masy 
nawozow wytwarzanych przez zwterz^ta hodowlane oraz areahj, na kt6rym nawozy 
te s^ rolniczo wykorzystywane. Wyniki takich obliczeii, stanowi^ podslaw? 
do podj^cia dzialah pokontrolnych w przypadku stwierdzenia, ze w nast^pstwie zbyt 
duzej obsady zwierzctt w stosunku do posiadanej powierzchni uzytkow rolnych, 
zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego przekracza dopuszczaln^ 
okreslon^w ustawie 0 nawozach i nawoteniu. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 99-100, 265-268) 

5.2. W badanym okresie WIOS w szesciu przypadkach zwrbcil si? do OSChR 
0 przeprowadzanie badari laboratoryjnych gleby w ramach kontroli dotyczsicych 
podmiotow prowadz^cych dziaialnoSc rolnq^ na terenie OSN posiadajcjcych 
opracowane programy dzialah zapobiegawczych. 
W czterech przypadkach WIO§ zlecit OSChR wykonanie takich badari w trakcie 
kontroli planowych dotycz^cych rolnikow prowadzc|cych produkcj? ^ywno^ci 
pochodzenia rolniczego na terenach OSN „Doptywy Nan/vi od Orzu do Peity" oraz 
„Bzura" (jedna kontrola - w 2015 r. oraz trzy - w 2016 r.). Przeprowadzenie 
przedmiotowych badari w ramach tych kontroli wynikaio z wykonania Planow dzlaiari 
na 2015 r. i 2016 r., opracowanych w ramach realizacji porozumienia z 20 stycznia 
2015 r., zawartego pomi?dzy Glownym Inspektorem Sanitamym, Gfownym 
Inspektorem Ochrony RoSlin i Nasiennictwa, Glownym Inspektorem JakoSci 
Handlowej Artykutow Rolno-Spozywczych i GIO§ w sprawie wspoldzialania ww. 
inspekcji w zakresie zapewnienia tDezpieczeristwa pien/votnej zywnoSci pochodzenia 
roslinnego. Przeprowadzone badania przez OSChR, More obejmowaty 
w szczegblnosci zawartosc w glebie metall ci?zkich (kadm, miedz, nikiel, olow, cynk, 
rt?c i chrom)^8, nie wykazaly wystc(pienia przekroczeri dopuszczalnych wartoSci 
st^zeri okreSlonych w zal^czniku do rozporzqdzenia Ministra ^rodowiska zdnia 
9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standarddw jako^ci 
z/em/*9. W 2015 r. dodatkowo zbadano zawartoSc w glebie azotu mineralnego oraz 
przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. 

(dowod: akta kontroli torn I str. 124,150-161, 265-266, 268-270.274-284, 299-
300;tomllstr. 215-240) 

MWIO6 wyjasnil m.in., ze przeprowadzane przez OSChR badania azotu w glebie, 
wykonywane w celu ustalenia ilo§ci i wielkosci dawek azotu przed rozpocz^ciem 
produkcji (uprawy), a tym samym optymalizacji nawozenia roslin tym skladnikiem. 
Badania gleby wykonywane w zakresie wskaznikow, dia ktorych przepisy okreslajci 

^ W 2015 r. dodatkowo zbadano zawarto^6 w glebie azotu mineralnego oraz przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. 
«Dz.U. Nr165, poz. 1359-obowi^zywatodo4w^zeSnia2016r. 
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standardy jakosci, np. w zakresie metali ci?zkich, umoiliwiaj^ ocen?, czy nast^ito 
jej zanieczyszczenie. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 99-100) 

Pozostate dwa przypadki zlecenia OSChR wykonania badaii laboratoryjnych gleby 
dotyczyty kontroli pozaplanowej przeprowadzonej przez WI06 w 2017 r., dotycz^cej 
podmiotu prowadz^cego dziatalnos6 rolnicz^ na terenie OSN „Bzura". Zlecenia 
przeprowadzenia tych badar̂  dokonano w celu oceny zawartosci azotu mineralnego 
w glebie w zwi^zku z zarzutami podniesionymi we wniosku o interwencj? 
dotycz^cymi wywozu przez ten podmiot na pola znacznych ilosci gnojowicy. 

(dow6d: akta kontroli tom I str. 268-270; tom III str. 375-405,419) 

6. Informowanle dyrektora RZGW w Warszawie, ARiMR, organow ochrony 
srodowiska oraz innych organow 1 instytucji o stwierdzonych 
nleprawidtowoSci w ramach przeprowadzonych kontroli (planowych 
i pozaplanowych) dotycz^cych rolniczych zrodel zanieczyszczenia OSN 

6.1. MWI06 nie informowat dyrektora RZGW o stwierdzonych 
nieprawidtowosciach w kontrolach planowych i interwencyjnych podmiot6w 
prowadz^cych dztalalnoS6 rolniczci na terenie OSN zarowno w trakcie kontroli jak 
i bezposrednio po ich przeprowadzeniu. 
Zgodnie z § 50 programow dziaian zapobiegawczych, MWIOS przekazywal 
natomiast do RZGW w Warszawie roczne sprawozdania z dziaian kontrolnych, 
zawieraj^ce wykaz kontroli przeprowadzonych na terenie OSN wokresie 
sprawozdawczym ze wskazaniem naruszer^ stwierdzonych w podczas 
poszczegolnych kontroli^o. Przedmiotowe sprawozdania sporz^dzane byty przy 
wykorzystaniu wzorow formularzy przekazanych przez Dyrektora RZGW 
w Warszawie przy piSmie z 4 gmdnia 2014 r. 

(dow6d: akta kontroli tom I str. 183, 285-297; tom II str. 5,13-22; tom III str. 5,13-
25) 

6.2. W badanym okresie MWIOS w dwoch przypadkach (w 2014 r. i 2017 r.) 
w trakcie kontroli poinformowal ARiMR o nieprawidtowoSciach dotycz^cych 
stosowania nawozdw naturalnych przez podmiot prowadzctpy dzialalno^c rolnicz^ 
na terenie OSN „Bzura". 
W 2014 r. MWIOS poinformowal Prezesa ARiMR o ustaleniach kontrolnych 
dokonanych w trakcie kontroli w tym podmiocie, wskazuj^cych na wylanie gnojowicy 
na pola (nalez^ce do innych rolnikow) w okresie zimowym. 
W 2017 r. MWIOS poinfomiowal Kierownika Powiatowego Biura ARiMR 
w Gostyninie o ustaleniach kolejnej kontroli dotycz^cej dzialalnosci tego podmiotu, 
przeprowadzanej w zwi^zku z licznymi inten/vencjami mieszkahcow w sprawie 
nawozenia pol substancjami niewiadomego pochodzenia. WplSmie z 11 wrzeSnia 
2017 r. wskazano, ze wyniki badari laboratoryjnych gleby oraz substancji wylanej 
na pola wskazuj^ ze moglo dojs6 do zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz, 
ze sytuacja ta mogia spowodowat zniszczenia w swiecie roslinnym lub zwierz^cym 
w znacznych rozmiarach. Przekazujcjc te informacje Agencji, MWIOS zwrocil si§ 
0 rozwazenie mozliwosci cofni^cia doptat. 
W przypadku pozostalych kontroli obj^tych badaniami ARiMR nie byla infomiowana 
przez MWIOS na biez^co o stwierdzonych nieprawidlowoiciach. 
W ramach realizacji porozumienia o wspolpracy z dnia 10 sierpnia 2009 r. 
zawartego pomi^dzy GIO§ i ARiMR, kt6re przewidywalo m.in. udzielanie Agencji, 

^ Pienfvsze sprawozdanie sporz^zone zostalo przez WI06 za okres od 14 czenvca 2013 r. (data w e j ^ w ̂ de program6w 
dziatah zapobiegawczych) do 13 czerwca 2014 r. 
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Ustalone 
nieprawidtowoSci 

na wniosek jej reprezentanta, informacji o wynikach kontroli u rolnikow przez sluzby 
podlegle GIOS (jezeli stwierdzone zostaly w ich wyniku nieprawidlowosci), MWIOS 
przekazywal do GIOS w okresacti polrocznych informacje o wynikach kontroli 
w gospodarstwach rolnych (w tym m.in. prowadz^cych dziatalnos6 na terenie DSN), 
zawieraj^ce m.in., dane o stwierdzonych nieprawidtowoAciach pokrywaj^cych si? 
z zakresem wymog6w wzajemne] zgodnosci. 

(dowod: akta kontroli tom I str. 194-196. 201. 204-223, 228-229. 301-302, 
305-306; tom II str. 5,12-23; tom III str. 5.13-25,48,394-395) 

6.3. 0 ustaleniach cz?Sci kontroli planowych i pozaplanowych MWIOS 
poinfomiowat inne wlasciwe organy i instytucje, w tym m.in. (wg stanu 
na 27 listopada 2017 r.): organy ochrony Srodowiskasi l^cznie w pi?ciu 
przypadkach"; powiatowego lekarza weterynarii w czterech przypadkachss; 
powiatowego inspektora sanitamego w dwoch przypadkach^^; powiatowego 
inspektora nadzoru budowalnego w jednym przypadku^s. 
W zwi^zku z ustaleniami kontroli inten/vencyjnej, ktorej wyniki przedstawione zostafy 
w protokole kontroli nr PL 16/2017, MWIOS zwrocil si? do Mazowieckiego Osrodka 
Doradztwa Rolniczego, Oddzial w Ptocku z prosb^ o obj?cie wlascicieli podmiotu 
programem szkoleniowym w zakresie w^asciwego stosowania nawozow 
w rolnictwie. 

(dow6d: akta kontroli tom II sir. 5,47; tom III sir. 5,42-43,87,150-153,161, 
173,180, 249,332, 334, 339, 344.387-389, 392-393) 

1. MWIOS nie zaplanowai i nie przeprowadzil w latach 2014-2017 (do 18 kwietnia) 
ani jednej kontroli dotycz^cej przestrzegania przez podmioty prowadz^ce 
dzialalnosc rolnicz^ na terenie OSN „Niest?p6wka" programu dziafan 
zapobiegawczych ustalonego dia tego OSN^, co swiadczy o niewywi^zaniu si? 
zobowi^zkow wynikaj^cych z postanowieh § 49 ww. programu, w ktorych 
wskazano, ze kontrola rolniczych zrodel zanieczyszczenia i wypetniania obowi^kow 
przez prowadz^cych dzialalnosc rolnicz^ na OSN realizowana jest przez 
wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska. 

(dow6d; akta kontroli tom I str. 119,124) 

2. W trzech przypadkach stwierdzono, ze zamieszczone w protokolach kontroli 
planowych (nr: CI/314/2014. CI 39/2015 i OS 141/2015) zapisy dotycz^ce okres6w, 
w ktorych stosowane byly przez kontrolowany podmiot nawozy, oparte zostaly 
na ustnych infomnacjach, z tego w dw6ch przypadkach (protokoly kontroli nr: 
CI 39/2015 i OS 141/2015) dotyczylo to podmiotow, kt6re prowadzily dokumentacj? 
zabiegow agrotechnicznych. Wocenie NIK wskazuje to na brak pogl?bionych 
(rzetelnych) badari dotycz^cych tego zagadnienia. 

(dowod: akta kontroli tom II str 2. 5,18-19.147,149,156,181,183,190, 217, 219, 
226) 

3. W jednym przypadku stwierdzono, ze pomimo zaznaczenia przez inspektora 
WIOS w Li^cie pytah kontrolnych odpowiedzi „nie" na pytanie dotycz^ce 
prowadzenia dokumentacji zabiegow agrotechnicznych, nie zamieszczono zadnych 

s< Maiszaiek Wojewddztwa Mazowieckiego, w6jt gminy na terenie kterego prowadzona byla dzialalno^ rolnicza, w l a ^ e 
starostwo powiatowe. 

= Doiyczy to kontroli, ktbfych wyniki przedstawione zostaly w protokolach kontroli nr PL 25/2014, CI 29/2014, Ci 99/2015, 
PL 16/2017, PL 150/2017. 

53 Dotyczy to kontroli, ktbrych wyniki przedstawione zostaly w protokolach kontroli nn PL 21/2014, CI 29/2014, PL 199/2015, 
PL 16/2017. 

" Dotyczy to kontroir, ktirycti wyniki przedstawione zostaly w protokolach kontroli nr PL 16/2017, PL 150/2017. 
55 Dotyczy to kontroli, ktfirej wyniki przedstawione zostaly w protokole kontroli nr CI 29/2014. 
^ Wprowadzonego rozporẑ ^dzeniem Dyrektora RZGW Nr 7/2013 z dnia 8 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 

6184 ze zm.). 
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Uwagi dotyczqce 
badanej dzialalnoSci 

zapisow w tym zakresie w protokole z kontroli planowej nrCI 314/2014 oraz 
wwydanym na jego podstawie zarz^dzeniu pokontrolnym z27listopada 2014 r. 
Brak prowadzenia tej dokumentacji stanowil naruszenie § 44 programu dzialan 
zapobiegawczych, ustalonego dIa OSN „Wkra". 

(dow6d: akta kontroli torn II str. 2,5,16-17,144-148,156-159) 

4. W przypadku dwoch kontroli planowych inspektorzy WIOS stwierdzili 
wyst^powanie nieprawidiowosci stanowi^cych wykroczenie, pomimo tego nie 
zaslosowali wobec odpowiedzialnych za ich powstanie zadnych sankcji (w fonnie 
grzywny lub pouczenia). Inspektorat nie skierowat r6wntez wniosk6w o ukaranie. 
Dotyczylo to kontroli, ktorych wyniki przedstawione w protokolach kontroli 
nr PL 25/2014 oraz CI 39/2015 wykazaty wyst^powanie nteprawldtowosci 
w zakresie: 
- stosowania nawozow niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 17 ustawy 

0 nawozach i nawozeniu, co stanowilo wykroczenie, z art. 41 pkt 2 tej ustawy, 
- niezgloszenia wojtowi instalacji do chowu lub hodowli bydia, co stanowiio 

wykroczenie, z art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska. 
{dow6d: akta kontroli tom II str. 3, 5,12,19, 27, 32, 35,44-47,181-182,191-192) 

5. W dwoch przypadkach^^ MWIOS nie zastosowat sankcji z art. 31a pkt 1 ustawy 
0 Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz nie skierowal do s^du wnloskow o ukaranie 
adresatow zarz^dzeri pokontrolnych, kt6rzy nie wywig^zali si? z obowi^ku 
okreslonego w art. 12 ust. 2 tej ustawy, dotycz^cego poinfomiowania o sposobie 
wykonania ww. zarz^dzeri. Do czasu kontroli NIK informacji takich nie przekazali 
do WIO§ adresaci nast?puj^cych zarz^dzeri pokontrolnych: 

- z 2 kwietnia 2014 r. wyslanego w zwic|zku z ustaleniami kontroli planowej 
przedstawionymi w protokole kontroli nr PL 25/2014; 

- z 29 kwietnia 2015 r., wyslanego w zwie^zku z ustaleniami kontroli 
pozaplanowej przedstawionymi w protokole kontroli nr PL 93/2015. 

W przypadku pienwszej z tych spraw WIOS nie skierowa* do zobowi^zanego 
zadnych pism przypominaj^cych o obowi^zku przedstawienia tych informacji, 
a w przypadku dnjgiej ograniczyl si? do wyslania pisma z 24 lipca 2015 r., w kt6rym 
poinfomiowano, ze brak odpowiedzi b?dzie traktowany jako niewykonanie 
zarz2idzenia i te w zwi^zku z tym podj?te zostan^stosowne kroki administracyjne. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 3, 5,12-13,44-47; tom III str. 3, 5,17-18. 278-281) 

1. NIK zwraca uwag?, ze WIO§ obj^ kontrolami (planowymi i pozaplanowymi) 
stosunkowo niewielk^ liczb? podmiotow i os6b prowadZc[cych dziaialno^c rolnicz^ 
na terenie OSN posiadaj^cych programy dzialah zapobiegawczych. Og6tem 
w latach 2014-2017 (do dnia 18 kwietnia) Inspektorat obj^l kontrolq jedynie ok. 19% 
tego rodzaju podmiot6w i os6b, o ktorych Inspektorat posiadal wiedz?. Liczba 
kontroli przeprowadzanych przez WIOS w stosunku do takich podmiotow byla z roku 
na rok co raz mniejsza. Podczas gdy w2014 r. przeprowadzone 42 takie kontrole, 
to w 2015 r. byto ich 28, a w 2016 r. - 2 0 . 
Zdaniem NIK taki wymiar dziatalnoSci kontrolnej byty niewystarczaj^cy 
do zapewnienia przestrzegania programow dziafan zapobiegawczych 
obowi^zuj^cych na terenie poszczegolnych OSN. 

(dow6d: akta kontroli tom I str. 124) 

2. Uwagi NIK dotyczq^ rowniez niewykorzystywania opracowanej przez WIOS Listy 
pytah kontrolnych, podczas cz?6ci kontroli przeprowadzonych w badanym okresie 

^ Na ogbtem 22 zarz^dzenia pokontrolne wydane pi7ez WIOS do czasu kontroli NIK w wybranych do kontroli sprawach. 
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wstosunku do podmiotow stosujcjcych nawozy na terenie OSN posiadaj^cych 
programy dziaiafi zapobiegawczych. 
W wyniku badania proby 24 kontroli planowych przeprowadzonych w tym zakresie 
przez WIOS w latach 2014-2017 (do 18 kwietnia) stwierdzono, te w czterech 
przypadkach podczas kontroli dotycz^cych podmiotow stosuj^cych nawozy 
naturalne na uzytek wlasny na uzytkach rolnych polozonych na terenie OSN, 
inspektorzy WIOS nie korzystali tej Listy. Przedmiotowej Listypytah kontrolnych nie 
wykorzystano rownlez podczas pi^ciu kontroli pozaplanowych. 
W opinii NIK, Lista ta powinna bye wykorzystywana nie tyiko podczas pierwszych 
kontroli dotycz^cych dzialalnosci danego podmiotu oraz przez inspektorbw 
z niewielkim stazem, petnila ona bowiem nie tyIko funkcj? pomocnicz^ ale stanowlla 
rowniez instrument nadzoru nad prawidtowosci^ przeprowadzania poszczegblnych 
kontroli. Prawidiowe jej wykorzystanie zapewniato obj^cie badaniami kontrolnymi 
wszystklch istotnych zagadnieh przestrzegania programow dziaian 
zapobiegawczych oraz innych przepisow prawa okreslaj^cych zasady 
przechowywania i stosowania nawozow. 
Z uwagi na niewielk^ liczb? przeprowadzanych przez WIOS kontroli w tym zakresie 
powinna ona bye rowniez, zdaniem NIK, wykorzystywana kazdorazowo w trakcie 
kontroli pozaplanowych podmiotow stosuj^cych nawozy na terenaeh OSN 
posiadaj^eych programy dziaian zapobiegawczych. 

(dowod; akta kontroli tom II str. 2; tom III str. 2) 

3. Uwagi NIK dotyez^ ponadto nieprowadzenia przez WI06 biez^cego monitoringu 
wywi^zywania si? hodowc6w trzody ehlewnej i drobiu, o ktoryeh mowa 
wart. 18ust. 1 ustawy o nawozach i nawozeniu, z obowi^zku opracowania 
i przekazania do WIOS kopii planow nawozenia pozytywnie zaopiniowanych przez 
OSChR. Weryfikacj? wywi^ywania si? przez te podmioty z obowiqzku opracowania 
plan6w nawozenia, WIOS przeprowadzal wyt^cznie w przypadku obj?cia kontrolami 
ich dzialalnosel. 

(dowod; akta kontroli tom I str. 164-168, 231-232) 

MWIO$ wyjaSnil, ze nie kierowano pism do podmiotow, o kt6rych mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy o nawozach i nawozeniu, o przesianie przedmiotowyeh planow Iub 
wyjaSnienie przyezyn ieh nieopracowania, poniewaz Inspekcja Ochrony Srodowiska 
moze prowadzic dzialania kontrolne w szczegolnosei w oparciu o ustalenia kontroli 
podmiotow korzystajcicych ze srodowiska. Korespondencja z ww. podmiotami nie 
posiada cech kontroli. Dzialania takie nie s^definiowane w przepisach jako 
monitoringowe Iub automonitoringowe. 

(dowod: akta kontroli tom II str. 24-25, 27) 

IV. Wnioski 
Wnioski Przedstawiaj^c powyzsze oeeny wynikaj^ce z ustaleh kontroli, Najwyisza Izba 

pokontroine Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
0 Najwyzszej Izbie Kontrol^^, wnosi o; 

1) rzetelne przeprowadzanie i dokumentowanie ustaleri kontroli; 

2) opisywanie w protokotach kontroli wszystklch stwierdzonych nieprawidtowosci 
iwykroezeh oraz stosowania odpowiednich sankcji (w formie grzywny Iub 
pouczenia) wobee osob odpowiedzialnych za ieh powstanie; 

58Dz.Uz2017r.poz. 524, 
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Prawb zgtoszenia 
zastrze^eh 

Obowi^ek 
poinfbrmowania 
NIK'osposobie 

wykonania 
wnioskbw 

3) monitorowanie wywi^zywania si^ adresatow zarzcidzert pokontrolnych 
z obowi^zku przekazania do WIOS informacji o dzialaniach podj^tych na rzecz 
usuni^cia stwierdzonych nieprawidlowoSci oraz stosowanie sankcji kamych 
wobec os6b niewywi^zuj^cych si? z tego obowi^zku. 

V. Pozostate informacje i pouczenia 
Wyst^ienie pokontrolne zostalo sporz£i_dzone w dw6ch egzemplarzach; jeden dia 
kierownika jednostkl kontrolowanej, dnjgi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje 
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezer^ do wyststpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zglasza si? 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wyst^ienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosk6w pokontrolnych oraz o podj^tych 
dzialaniach lub przyczynach niepodj^cla tych dziaian. 

W przypadku wniesienia zastrzeier^ do wyst^ienia pokontrolnego, termin 
przedstawienta informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu 
zastrzezer^ w caloSci lub zmienionego wyst^ienia pokontrolnego. 

Warszawa. dnia22.stycznia 2018 

Kontrolerzy: 

Bogdan Gorzalkowski 
speoi^ista k. 

Dariusz Walczak 
doradca ekonomic^ny 

n r ^ . / E K T O R 
Dele^J^i&iwyzszoi Izby Kontroli Warszawie f 

oil 
gatura w Warszawie 
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