
 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

 

Podstawowy cel Informacji na poziomie wojewódzkim, to dostarczenie materiałów, 

dotyczących wykonania przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska ustawowych 

zadań w skali regionu oraz służących ocenie wykonania zadań Inspekcji, określonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w „Wytycznych do planowania działalności 

organów IOŚ w 2020 r.” oraz „Ogólnych kierunkach działania Inspekcji Ochrony Środowiska 

w latach 2016 – 2020 (z perspektywą do 2025 r.)”. 

Jednostki kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 

mieszczą się w Warszawie (Wydział Inspekcji) i w 5 delegaturach z siedzibami 

w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu (Działy Inspekcji).  

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie jest 

określona w Regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego 

Zarządzeniem Nr 58 z dnia 27 lutego 2019 r. Siedzibą Inspektoratu jest Warszawa, w jego 

skład wchodzą Delegatury w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku  

i Radomiu. 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 
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Delegatura w 

Radomiu 

powiaty: białobrzeski, grójecki, 

kozienicki, lipski, przysuski, radomski, 

szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom, 

gmina Góra Kalwaria i Tarczyn (z terenu 

powiatu piaseczyńskiego) 

26-600 Radom 

ul. Pułaskiego 9A 

 

Zadania kontrolne realizowane w 2020r. dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Warszawie zostały ujęte w uzgodnionym przez Wojewodę Mazowieckiego 

„Planie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w 2020”, jako 

cele operacyjne i wykonawcze na szczeblu krajowym (ustalone przez GIOŚ) i wojewódzkim 

(ustalone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).  

Działalność inspekcyjna WIOŚ w Warszawie prowadzona była zgodnie z Systemem Kontroli 

obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska, wspomaganym przez narzędzie 

informatyczne – Informatyczny System Kontroli (dalej ISK).  

System ten określa jednolite zasady planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli oraz 

jednolite wzory formularzy stosowanych na potrzeby dokumentowania czynności kontrolnych 

oraz podejmowanych działań pokontrolnych, które uwzględniają Zalecenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2001/331/WE ustalające minimalne kryteria 

działania inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Priorytety Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

zrealizowane w 2020 roku  

1. Wdrożenie zmian organizacyjnych związanych z reformą Inspekcji Ochrony Środowiska, 

w tym zmianowego czasu pracy 

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, w 2019 r. 

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regulamin 

organizacyjny został dostosowany do przepisów wykonawczych w sprawie zasad i sposobu 

organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.  

Jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska wskazanych w  ustawie z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 9 ust. 1b pkt 2) jest podejmowanie kontroli 

interwencyjnych, które są reakcją na zgłaszane nieprawidłowości dotyczące w szczególności 

nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz zdarzeń awaryjnych.  

Od maja 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska  w Warszawie został 

wprowadzony zmianowy czas pracy, tj. 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, włącznie ze 

wszystkimi dniami ustawowo wolnymi od pracy. Praca odbywa się na trzech zmianach 

trwających po 8 godzin na dobę, od poniedziałku do niedzieli. Praca na trzy zmiany następuje 

rotacyjnie, po kolei w każdej jednostce organizacyjnej, zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez MWIOŚ lub jednego z Zastępców MWIOŚ. 

Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie efektywności działań kontrolnych 

ukierunkowanych na zwalczanie patologicznych zjawisk w zakresie korzystania ze 
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środowiska, w tym w zakresie nielegalnego postępowania z odpadami, a także na 

podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom oraz w sprawach, 

gdzie istnieje realne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 

Wnioski o interwencje zgłoszone w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 15:30 do 7:00 oraz 

soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, które nie dotyczą przeciwdziałania 

poważnym awariom  oraz spraw, gdzie nie istnieje realne zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi 

i środowiska, a także skierowane na adresy WIOŚ w Warszawie (tj. na inny adres skrzynki 

e-mail niż interwencje@wios.warszawa.pl) są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym 

przez jednostkę WIOŚ w Warszawie właściwą dla miejsca zgłaszanego zdarzenia. 

Od maja 2020 r., obowiązuje następujący sposób zgłaszania telefonicznych i elektronicznych 

wniosków o podjęcie interwencji oraz zdarzeń związanych z poważnymi awariami: 

 

 

Obszar działania 

WIOŚ w Warszawie 

Dni robocze w godzinach 

7:00 - 15:30 

Dni robocze w godzinach  

15:30 - 7:00 

oraz 

soboty, niedziele 

i dni ustawowo wolne od 

pracy 

Delegatura w Ciechanowie 

(powiaty: żuromiński, 

mławski, ciechanowski, 

płoński, pułtuski, legionowski, 

nowodworski) 

tel. (23) 672 38 62 

tel. (23) 672 59 55 

tel./fax. (23) 672 52 61 

ciechanow@wios.warszawa.pl 

tel. 692 495 847 

interwencje@wios.warszawa.pl 

Delegatura w Mińsku 

Mazowieckim 

(powiaty: wołomiński, 

węgrowski, sokołowski, 

miński, otwocki, garwoliński, 

siedlecki, łosicki, m. Siedlce) 

tel. (25) 758 46 85 

tel./fax. (25) 758 30 40 

minsk@wios.warszawa.pl 

Delegatura w Ostrołęce 

(powiaty: przasnyski, 

makowski, ostrowski, 

wyszkowski, ostrołęcki, m. 

Ostrołęka) 

tel. (29) 760 03 21 

tel./fax. (29) 760 03 24 

ostroleka@wios.warszawa.pl 

Delegatura w Płocku 

(powiaty: sierpecki, 

gostyniński, sochaczewski, 

grodziski, żyrardowski, płocki, 

m. Płock) 

tel. (24) 262 94 01 

tel. (24) 264 51 99 

tel./fax. (22) 651 07 07 

wew. 4000 

plock@wios.warszawa.pl 

Delegatura w Radomiu tel. (48) 364 00 46 
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(powiaty: grójecki, 

białobrzeski, kozienicki, 

przysuski, szydłowiecki, 

zwoleński, lipski, radomski, m. 

Radom, gm. Góra Kalwaria i 

Tarczyn) 

fax. (48) 366 97 11 

radom@wios.warszawa.pl 

WIOŚ w Warszawie 

(m. st. Warszawa, powiaty: 

warszawski zachodni, 

pruszkowski, piaseczyński – 

z wyłączeniem gm. Góra 

Kalwaria i Tarczyn) 

tel. (22) 651 06 78 

tel. (22) 651 06 60 wew. 2020 

fax. (22) 651 06 76 

warszawa@wios.warszawa.pl 

 

W celu sprawnego obiegu i wymiany informacji pomiędzy „zmianami” utworzono 

wewnętrzny dysk sieciowy (chmura), w którym zamieszczane są codzienne raporty z pracy 

zmianowej oraz wszystkie ważne informacje dotyczące zakładów znajdujących się na terenie 

województwa mazowieckiego, w tym m.in. numery telefonów do kierowników zakładów, 

rejestry zakładów ZDR, ZZR i PPSPA, zakłady strategiczne. Dodatkowo w chmurze 

umieszczone są wzory dokumentów do stosowania podczas prowadzonych działań oraz 

kontakty do służb, straży i inspekcji, a także organów administracji publicznej, Oddziałów 

Centralnego Laboratorium Badawczego itp. Powyższe  ma na celu usprawnienie pracy 

inspektorów podczas pracy zmianowej oraz skrócenie czasu reagowania na zgłoszone 

zdarzenia.  

Harmonogram pracy zmianowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska  

w Warszawie na 2020 r.  od daty wprowadzenia tj. od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 3 stycznia 

2021 r. został wprowadzony Zarządzeniem  Nr 9/2020 Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

harmonogramu pracy zmianowej dla pracowników Wydziału i Działów Inspekcji  

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie. Ww. Zarządzenie 

wprowadziło dla pracowników Wydziału i Działów Inspekcji harmonogram pracy 

zmianowej, określający okresy pracy na trzy zmiany w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych, w podziale na tygodnie kalendarzowe.  
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HARMONOGRAM PRACY ZMIANOWEJ W OKRESIE OD DNIA 04 MAJA 2020 r. DO DNIA 03 STYCZNIA 2021 r. dla pracowników Wydziału  

i Działów Inspekcji WIOŚ w Warszawie   

WIOŚ 
Warszawa 

okresy pracy na trzy zmiany w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w podziale na tygodnie kalendarzowe 

04-10 maja 11-17 maja 18-24 maja 25-31 maja 01-07 czerwca 08-14 czerwca 15-21 czerwca 22-28 czerwca 29 czerwca-05 lipca 

W
yd

zi
ał

 i 
D

zi
ał

y 

In
sp

ek
cj

i 

WA X           X     

PŁ   X           X   

CI     X           X 

OS       X           

MM         X         

RA           X       

 

WIOŚ 
Warszaw

a 

okresy pracy na trzy zmiany w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w podziale na tygodnie kalendarzowe 

06-12 
lipca 

13-19 
lipca 

20-26 
lipca  

27 lipca-02 
sierpnia 

03-09 
sierpnia 

10-16 
sierpnia 

17-23 
sierpnia 

24-30 
sierpnia 

31 sierpnia-06 
września 

07-
13września 

14-20 
września 

21-27 
września 

28 września 
-                             

04 
październik

a 

W
yd

zi
ał

 i 
D

zi
ał

y 

In
sp

ek
cj

i 

WA       X           X       

PŁ         X           X     

CI           X           X   

OS X           X           X 

MM   X           X           

RA     X           X         

 

WIOŚ 
Warszawa 

okresy pracy na trzy zmiany w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w podziale na tygodnie kalendarzowe 

05-11 października 12-18 października 19-25 października 

26 
października 

-          01 
listopada 

02-08 
listopada 

09-15 listopada 16-22 listopada 23-29 listopada 

30 
listopada 

-                     
06 

grudnia 

07-13 grudnia 14-20 grudnia 21-27 grudnia 

28 
grudnia 

-               
03 

stycznia 
2021 

W
yd

zi
ał

 i 
D

zi
ał

y 

In
sp

ek
cj

i 

WA     X           X         

PŁ       X           X       

CI         X           X     

OS           X           X   

MM X           X           X 

RA   X           X           
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W czasie trwania pracy zmianowej w okresie - od jej wprowadzenia tj. od 4 maja do  

31 grudnia 2020 r. (z wyłączeniem pracy w dni robocze w godzinach 7.00-15.00) przyjęto 

302 zgłoszenia, z których niezwłoczne czynności wyjaśniające podjęto w 124 sprawach. 

Sprawy te, w szczególności dotyczyły niezgodnego z prawem gospodarowania odpadami, 

zanieczyszczenia środowiska w związku z wprowadzaniem do wód lub do ziemi 

nieoczyszczonych ścieków, awariami i innymi zdarzeniami mogącymi lub skutkującymi 

emisją do środowiska. Pozostałe 178 spraw zakwalifikowano jako niewymagające 

niezwłocznego podjęcia działań i załatwiono je w kolejnych dniach roboczych. 

 

2. Zintensyfikowanie działań mających na celu ograniczenie „szarej strefy”, w szczególności 

w gospodarce odpadami  

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym obszarze należą: 

 Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej  

i organami samorządu terytorialnego. 

 Podejmowanie działań mających na celu ujawniania i wykrywanie przestępstw 

przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych 

w Kodeksie wykroczeń oraz przepisach odrębnych wymienionych w ustawie  

o Inspekcji Ochrony Środowiska z zastosowaniem środków technicznych, w tym 

bezzałogowych statków powietrznych. Wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. 

uprawnienia operatora BSP, nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego posiada  

2 inspektorów WIOŚ w Warszawie. W 2020 r. opracowano Instrukcję Operacyjną 

Regulującą zasady użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w WIOŚ  

w Warszawie, która została wprowadzona do stosowania Zarządzeniem 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 Inicjowanie i udział w kontrolach z innymi organami m.in. z ITD, Policją, KAS  

w zakresie kontroli przestrzegania, przez transportujących odpady, przepisów ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. 

 Podejmowanie interwencji ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących 

porzuconych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.  

W 2020 r. WIOŚ w Warszawie opracował Raport, w którym zidentyfikowano problemy  

i nielegalne praktyki w gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi. W Raporcie 

zarówno zidentyfikowano nielegalne praktyki w tym obszarze jak również zaproponowano 

konkretne rozwiązania, w tym prawne dot. przepisów ochrony środowiska oraz ustawy  

o nawozach i nawożeniu.  Ustalenia zawarte w Raporcie stanowiły podstawę do powołania 

międzyresortowego zespołu, w skład którego wchodzą pracownicy Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Inspekcji Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa oraz WIOŚ w Warszawie, do spraw eliminowania przyczyn powstawania 

nieprawidłowości w wytwarzaniu produktów z odpadów (w szczególności z ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych), w celu skutecznego przeciwdziałania nielegalnym 
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praktykom w tym obszarze, w szczególności poprzez zmianę przepisów prawa, zarówno 

dotyczących ochrony środowiska jak i ustawy o nawozach i nawożeniu. 

 

Przykłady zidentyfikowanych działań w obszarze nieprawidłowego gospodarowania osadami 

ściekowymi w 2020 r. 

 W miesiącu marcu i kwietniu 2020 r. podczas wspólnych działań z policjantami  

z Komendy Stołecznej Policji w miejscowości Borkowo ujawniono składowanie  

i rozrzucanie na polach dużych ilości odpadów w postaci odpadów zielonych 

wymieszanych z rozdrobnionymi  odpadami głównie tworzyw sztucznych.  Podczas 

działań wyjaśniających ustalono, że odpady te zostały przywiezione przez firmę 

prowadzącą  przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na terenie woj. 

mazowieckiego i przekazane rolnikom jako nawóz naturalny. Od w/w firmy rolnicy 

otrzymywali decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  pozwalającą  firmie  na 

wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego. W związku z ustaleniami WIOŚ 

wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o cofnięcie pozwolenia na 

wprowadzani do obrotu nawozu organicznego niespełniającego prawnych wymagań. 
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 W lipcu 2020 r. otrzymano zgłoszenie o nieprawidłowościach w składowaniu osadów 

ściekowych w miejscowości Tomaszewo gm. Nowe Miasto. W trakcie podjętych 

czynności, ujawniono, na dwóch działkach, składowany osad. Ustalono właścicieli 

działek, których następnie przesłuchano w charakterze świadków. Zeznali oni, że  

widzieli składowiska na swojej działce, ale od dzierżawców otrzymali zapewnienie, iż 

jest to kompost zmieszany ze słomą.  Jeden z dzierżawców  stwierdził, iż około 

miesiąca wcześniej widział na trasie Nasielsk – Płońsk samochód ciężarowy, który 

przewoził jego zdaniem kompost. Zatrzymał go i z kierowcą uzgodnił przywiezienie 

na jego działkę towaru - kompostu. Łącznie przywieziono 3 samochody ciężarowe. 

Jak wynika z przeprowadzonych oględzin był to osad pochodzący z oczyszczalni  

ścieków, na który brak było stosownych badań. Dzierżawcę działki ukarano mandatem 

karnym. Drugi dzierżawca przedstawił dokumenty z badań osadów ściekowych oraz 

badania działek, na których miały być zastosowane. Jednak z uwagi na składowanie 

ich w na innych działkach ukarany mandatem karnym został przedstawiciel wytwórcy 

osadów ściekowych - oczyszczalni ścieków. 
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W 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego zidentyfikowano nowe 55 miejsca 

nielegalnego nagromadzenia odpadów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub 

środowiska. Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego 

zidentyfikowano łącznie (w tym miejsca ujawnione w latach wcześniejszych i w 2020 r.) - 73 

miejsca nielegalnego magazynowania odpadów. W zdecydowanej większości przypadków są 

to odpady niebezpieczne. Masa zgromadzonych nielegalnie odpadów oraz ich identyfikacja 

jakościowa wskazuje, że pochodzą one z działalności przemysłowej. 

Wśród 73 ww. zidentyfikowanych miejsc - 48 to miejsca, których teren stanowi własność 

prywatną, 6 miejsc, których teren stanowi własność Skarbu Państwa oraz 2 miejsca, których 

teren stanowi  własność jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałych 17 przypadkach 

wg stanu na 31 grudnia 2020 r. sprawy ustalenia własności pozostają w toku.  

W 2020 r. usunięto 11 miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów na terenie województwa 

mazowieckiego, w tym 10 miejsc ujawnionych w 2020 r. oraz 1 miejsce ujawnione z lat 

wcześniejszych.  

 

Przykłady zidentyfikowanych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych  

 W marcu 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 

Delegatury w Płocku wpłynęła anonimowa interwencja dotycząca magazynowania 

odpadów w beczkach oraz mauzerach w miejscowości Jasieniec gm. Rybno. W dniu 

otrzymania zgłoszenia Inspektorzy Zespołów Interwencyjno – Wyjazdowych z  WIOŚ 

Delegatury w Płocku oraz z Delegatury w Ciechanowie  udali się  pod adres wskazany 

przez osobę zgłaszającą. Obserwacje ww. posesji potwierdziły, że na części posesji, 

za budynkami zgromadzone zostały beczki o pojemności około 200 litrów w ilości 

około 200 szt., a także mauzery o pojemności 1000 l w ilości około 80 szt. Na terenie 

posesji znajdują się również dwie hale, w których jak się później okazało również 

znajdowały się odpady. Prowadzone przez Policję działania przy wsparciu WIOŚ 

Delegatury w Płocku doprowadziły do tymczasowego aresztowania 7 osób 

zamieszanych w nielegalne składowanie odpadów. 

 



11 

 

 W lutym 2020 r. inspektorzy z WIOŚ Delegatury w Ciechanowie  dokonali wspólnie 

z policjantami KWP w Radomiu i KPP w Płońsku oględzin ujawnionych miejsc 

magazynowania beczek i mauzerów w Płońsku przy ul. Mazowieckiej  i ul. Piaskowej. 

W wiacie magazynowej przy ul. Mazowieckiej 9 i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, na 

betonowym podłożu ujawniono ok. 100 mauzerów o pojemności 1000 l i ok. 110 

beczek metalowych o pojemności 200 l. Beczki umieszczone były na paletach 

i owinięte folią. Niektóre z mauzerów były również owinięte folią. Na powierzchni 

kilku beczek i  mauzerów ujawniono zacieki farb i lakierów, jedna z beczek miała 

rozszczelnione wieko, wyczuwalny był zapach rozpuszczalnika.  

W kolejnej  hali magazynowej przy ul. Piaskowej 9, na betonowym podłożu 

ujawniono ok. 50 mauzerów o pojemności 1000 l i ok. 100 beczek metalowych  

i plastikowych o pojemności 200 l. Beczki umieszczone były na paletach i owinięte 

folią. Niektóre z mauzerów były również owinięte folią. 

W dniu 16.03.2020 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura 

w Ciechanowie otrzymała telefoniczną, anonimową informację, iż z mauzerów przy 

ulicy Mazowieckiej w czasie  weekendu wprowadzana jest nieznana substancja 

o nieprzyjemnym zapachu chemicznym do kanalizacji na ul. Mazowieckiej. Wspólnie 

z Policją oraz przedstawicielami Płońskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej, udano się pod wskazany adres. Po zdjęciu pokryw sprawdzono 

studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu, z dwóch znajdujących się od 

frontu budynku wyczuwalny był charakterystyczny chemiczny zapach. Pobrano do 

badań  próbki z tych studzienek. Na placu przed budynkiem ujawniono kolejne 

kilkadziesiąt mauzerów i beczek stojących na podłożu utwardzonym trylinką, 

osłoniętych składowaną w koło wełną mineralną i przykrytych plandekami. Z tych 

zbiorników ujawniono wycieki. Ujawniono uszkodzony mauzer o pojemności 1000 

litrów z którego wyciekła praktycznie cała zawartość koloru niebieskiego na podłoże 
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cementowe miejscami uszkodzone i z ubytkami. Inspektor Grupy Interwencyjnej 

został ponownie przesłuchany w charakterze świadka, przedstawiając nowe ustalenia, 

co w sposób znaczący przyczyniło się do zatrzymania przez Policję wynajmującego 

hale i składującego w nich odpady niebezpieczne. Wobec zatrzymanego zastosowano 

środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.  
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Ponadto, w związku z zaistniałym w dniu 13 listopada 2020 r. pożarem składowiska odpadów 

w postaci zużytych opon na terenie miejscowości Raciniewo, woj. kujawsko-pomorskie, 

WIOŚ w Warszawie nawiązał współpracę z władzami samorządowymi województwa 

mazowieckiego w celu identyfikacji legalnych i nielegalnych miejsc zbierania 

i magazynowania dużej ilości odpadów w postaci zużytych opon samochodowych, które  

w przypadku porzucenia, podpalenia lub samozapłonu mogą stanowić zagrożenie dla ludzi  

i środowiska. Zgodnie z pozyskanymi informacjami według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r., 

na terenie województwa mazowieckiego zidentyfikowano łącznie 12 takich miejsc.  

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, podjęto w 2020 r. 

współpracę z kierownictwem komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Policji 

oraz władzami samorządowymi, w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezprawnemu 

zbieraniu tego typu odpadów oraz w celu objęcia miejsc składowania odpadów w postaci 

zużytych opon szczególnym nadzorem. Sprawa ta jest kontynuowana w 2021 r.  

W 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie w celu wykrycia nielegalnych praktyk w obszarze 

ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami, zastosowali następujące uprawnienia,  

w trybie przepisów art.10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa – łącznie podjęto 

1717 czynności, w tym:  

 obserwacja i rejestracja przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń – 496 działań, 

 gromadzenie i zabezpieczanie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – 265 

działań, 

 żądanie pisemnych lub ustnych informacji oraz dokonywanie przesłuchiwania osób 

w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie 

karnym – 222 działania, 

 dokonanie ustalenia tożsamości osób oraz żądanie okazania dokumentów niezbędnych do 

wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku o ukaranie – 

141 działań, 

 nałożenie grzywny w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie 

przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 17, 

 dokonanie oględzin pomieszczeń i innych miejsc – 241 działań, 

 dokonanie przeszukiwania pojazdów przewożących towary oraz kontrolowano 

dokumenty związane z przewozem towaru, jeżeli zachodziło podejrzenie przewożenia 

odpadów – 236 działań, 

 udzielenie pouczeń, zwracano uwagę, ostrzegano lub stosowano inne środki 

oddziaływania wychowawczego – 99 działań.  
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W roku 2020 podjęto zdecydowanie większą liczbę ww. działań (1717 czynności)  

w odniesieniu do roku 2019 (1315 czynności), co stanowi wzrost o 30%. 

ROK 2019r. 

Realizacja 

- stan na 31.12.2019r. 

ROK 2020 

Plan/realizacja - 

stan na 31.12.2020r. 

Miernik 

1315 1500/1717 

Liczba czynności wykonanych w trybie art. 

10b ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska 

 

W 2020 r. w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami złożono: 

 zawiadomień do organów ścigania lub policji, w związku z popełnieniem lub 

podejrzeniem  popełnienia przestępstwa – 40, 

 wniosków do sądu o ukaranie w związku z popełnieniem wykroczenia – 22. 

 

 

WIOŚ w Warszawie – liczba wniesionych zawiadomień do organów ścigania i do sądu  
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W 2020 r. WIOŚ w Warszawie przeprowadził oraz uczestniczył w następujących akcjach: 

 STOP NIELEGALNYM ODPADOM  

Podczas akcji przeprowadzono m.in. następujące działania: 

Zorganizowano 63 spotkania z przedstawicielami Komend Powiatowych Policji oraz 

podległych im jednostek. W trakcie spotkań omawiano problematykę związaną z nielegalnym 

magazynowaniem odpadów, dokonywano wymiany informacji  i typowano miejsca, które 

powinny być poddawane kontrolom oraz planowano wzmożone działania mające na celu 

przeciwdziałanie nielegalnemu procederowi szarej strefy w gospodarce odpadami, w tym 

działania prewencyjne podczas kontroli transportów odpadów. 

Podjęto wspólne działania informacyjne Policji i WIOŚ, których celem było dotarcie do jak 

największej liczby społeczeństwa i uświadomienie go o zjawisku szarej strefy w gospodarce 

odpadami. W trakcie działania przy udziale Rzecznika WIOŚ nawiązano kontakty  

z Rzecznikami Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej, podczas których 

przedstawiono koncepcję współpracy. Przygotowano infografiki do umieszczania w mediach 

społecznościowych związane ze zjawiskiem porzucania odpadów na terenach 

wynajmowanych i konsekwencjami dla właścicieli terenów. Zasygnalizowano problem  

w tradycyjnych mediach – Rzecznik WIOŚ udzielił wypowiedzi dla Redakcji Radio Dla 

Ciebie poświęconej przyczynom i następstwom porzucania odpadów na Mazowszu. WIOŚ  

w Warszawie złożył również projekt, który został odrzucony przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem projektu było uzyskanie 

dofinansowania na działania promocyjne i szkoleniowe związane m.in. z akcją „Stop 

nielegalnym odpadom”. 

Odstąpiono od przeprowadzania szkoleń dla gmin przyjętych w planie akcji „Stop 

nielegalnym odpadom” w  związku sytuacją epidemiczną.  

Zrealizowano 60 wspólnych kontroli z Policją, założeniem których była weryfikacja 

wytypowanych miejsc potencjalnego nielegalnego postępowania z odpadami. Z pośród 

przeprowadzonych wspólnie kontroli w 46 przypadkach ujawniono nieprawidłowości w 

zakresie gospodarki odpadami, m.in. nielegalne magazynowanie odpadów, porzucenia 

odpadów, nieprawidłowe ich przetwarzanie i unieszkodliwianie oraz liczne przypadki 

nielegalnego demontażu pojazdów. 

Przeprowadzono 28 akcji kontroli transportu odpadów, celem których było zwalczanie 

nielegalnego transportu i porzucania odpadów. Kontrole przeprowadzane były wspólnie  

z Policją lub Inspekcją Transportu Drogowego czy Krajową Administracją Skarbową. 

W trakcie wszystkich akcji w 2020 r. skontrolowano łącznie 263 ciężarówki z czego 105 

dokonywało transportu odpadów, a w 27 przypadkach ujawniono nieprawidłowości. 

Uchybienia w znacznej części wiązały się z nieprawidłowym oznakowaniem pojazdów 

transportujących odpady lub oznakowaniem tabliczką „odpady” pojazdów, które ich nie 

dokonywały. W 3 przypadkach wykryte nieprawidłowości, skutkowały podjęciem dalszych 

czynności przeprowadzonych na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 
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Zespół Interwencyjno – Wyjazdowy  Delegatury WIOŚ w Radomiu wspólnie z Komendą 

Miejską Policji w Radomiu oraz koordynatorem działań z Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Radomiu przeprowadzili działania polegające na kontroli pojazdów transportujących 

odpady w ramach akcji „STOP NIELEGALNYM ODPADOM” 

 

 

Akcja kontrolna przeprowadzona wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w dniu 22.09.2020r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie 

Delegatury w Ostrołęce skontrolowali 14 pojazdów ciężarowych, w tym 5 pojazdów 

oznaczonych tabliczką „odpady”. W kontroli uczestniczył jeden, stacjonarny zespół 

kontrolny, prowadzący doraźne kontrole w Ostrołęce przy ulicy Armii Wojska Polskiego.   
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Systematycznie weryfikowano wcześniej ujawnione miejsca nielegalnego magazynowania 

bądź porzucenia odpadów. W 2020 roku dokonano 197 weryfikacji tych miejsc. W trakcie 

działań przeprowadzano wizje lokalne w terenie oraz kontaktowano się z organami 

nakazującymi usunięcie tych odpadów w celu uzyskania informacji o etapie prowadzonych  

postępowań. Miejsca które stwarzały największe zagrożenia dla środowiska czy życia  

i zdrowia ludzi sprawdzane były nawet raz w miesiącu. Na terenie 3 miejsc wcześniej 

ujawnionych odpadów w wyniku późniejszych ich weryfikacji  stwierdzono przyrost 

magazynowanych odpadów oraz trwające prace związane z ich nielegalnym 

zagospodarowaniem. Na przedmiotowych terenach zainstalowano foto-pułapki, dzięki którym 

ustalono podmioty  realizujące transport i nielegalne zagospodarowywanie odpadów. 

Ustalone podmioty poddano dalszym czynnościom kontrolnym.  

 RETROVIRUS 

W 2020 r. GIOŚ przystąpił do międzynarodowej operacji EUROPOLU pt. RETROVIRUS 

wymierzonej w zwalczanie zjawiska niedbałego, nielegalnego gospodarowania zakaźnymi 

odpadami medycznymi. Na polecenie GIOŚ, w WIOŚ w Warszawie wyznaczono 

koordynatorów tej akcji na terenie woj. mazowieckiego. Faza operacyjna ww.  działań trwała 

od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. Koncepcja przeprowadzenia operacji opierała się na 

prowadzeniu kontroli indywidualnie przez służby uczestniczące w działaniach. Biorąc pod 

uwagę fakt, że inspektorzy IOŚ mogą wykonywać kontrole drogowe jedynie przy współpracy 

z innymi służbami, rola WIOŚ polegała na wsparciu funkcjonariuszy innych służb wiedzą 

merytoryczną, a w przypadku ujawnienia nielegalnego przewozu odpadów - przyjazd na 

miejsce zdarzenia na wezwanie służb zaangażowanych w operację. WIOŚ w Warszawie 

zapewnił dyspozycyjność inspektorów do ww. działań w ramach całodobowej pracy 

zmianowej wprowadzonej w WIOŚ w Warszawie od maja 2020 r. 

W czasie trwania operacji tj. w okresie 1 czerwca - 31 lipca 2020r., WIOŚ w Warszawie 

wykonał następujące czynności: 

 nawiązano współpracę z koordynatorami działań wyznaczonymi z ramienia policji KWP 

w Radomiu oraz KSP, którym przekazano informacje z zakresu kompetencji IOŚ, w tym 

m.in. wykaz podmiotów posiadających uprawnienia do zbierania odpadów medycznych, 

wykaz miejsc parkingowych spełniających warunki magazynowania odpadów dla 

transportu odpadów zatrzymanych m.in. przez Policję, 

 przeprowadzono analizę wpływających do WIOŚ w Warszawie informacji dotyczących 

gospodarowania odpadami medycznymi, 

 w dniu 22 lipca 2020r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Mińsku 

Mazowieckim wraz z funkcjonariuszami KMP w Siedlcach przeprowadzili kontrole 

transportu odpadów. Celem akcji było sprawdzenie, czy pojazdy są właściwie 

oznakowane, czy odpady przewożone są we właściwy sposób  oraz czy kierowcy 

posiadają niezbędną dokumentację. Do akcji wytypowano dwa miejsca: po jednym na 

terenie m. Chodów i Brożków. Podczas działań skontrolowano pojazdy ciężarowe 

przewożące odpady. Żaden z zatrzymanych do kontroli samochodów nie przewoził 

odpadów medycznych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 
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 Likwidacji tzw. „dziupli samochodowych” 

W dniach 27–31 lipca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie uczestniczyli  

w zorganizowanej przez Wydział dw. z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej 

Policji realizacji likwidacji tzw. „dziupli samochodowych”.  

Podczas wspólnej akcji, w której udział wzięło ponad 200 policjantów stołecznego garnizonu, 

21 biegłych i specjalistów ze Straży Granicznej, 4 funkcjonariuszy z policyjnych laboratoriów 

kryminalistycznych oraz 27 inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Warszawie zabezpieczono 27 pojazdów skradzionych w Polsce jak i na terenie Europy,  

a także wiele części samochodowych, ponad 3 kg środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz maszynę do produkcji papierosów. W ciągu pięciu dni skontrolowano 

ponad 70 adresów m.in. na terenie powiatów: wyszkowskiego, węgrowskiego, 

żyrardowskiego i garwolińskiego. 

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadzili 

czynności w zakresie własnych kompetencji, pod kątem ujawnienia przypadków 

zanieczyszczenia środowiska, nielegalnego demontażu pojazdów lub gospodarowania 

odpadami niezgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska. 

W 13 miejscach, z 70 skontrolowanych adresów, inspektorzy z mazowieckiego WIOŚ 

stwierdzili naruszenia przepisów ochrony środowiska w zakresie nielegalnego postępowania  

z zebranymi lub wytworzonymi odpadami. 

W wyniku wspólnych działań inspektorzy ochrony środowiska ujawnili zbieranie 

i magazynowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zanieczyszczenie gruntu 

substancjami ropopochodnymi, nielegalne termiczne przetwarzanie (spalanie) wytworzonych  

w wyniku przestępczej działalności odpadów oraz demontaż pojazdów. Ponadto stwierdzono 

szereg uchybień formalnych polegających na nieprowadzeniu wymaganej prawem ewidencji  

i sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami oraz nie uzyskaniu przez 

kontrolowanych przedsiębiorców wymaganego wpisu do „Bazy danych odpadowych”. 

Wobec właścicieli nieruchomości, na których ujawniono nieprawidłowości zostały podjęte 

czynności administracyjne zmierzające m.in. do nakazania usunięcia odpadów, rekultywacji 

gleby, wszczęto postępowania administracyjne oraz wymierzono administracyjne kary 

pieniężne. W kilku przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatu karnego.  
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Powiat wyszkowski m. Kiciny – ujawnione miejsce nielegalnego demontażu pojazdów. Na 

miejscu stwierdzono około 160 pociętych karoserii samochodowych oraz dużą ilość różnego 

rodzaju wymontowanych części samochodowych.  

 

 

Jedno z ujawnionych miejsc nielegalnego demontażu pojazdów 
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3. Działania informacyjno-promocyjne w celu zapewnienia społeczeństwu i organom 

administracji publicznej informacji o działaniach Inspekcji na rzecz ochrony środowiska  

W ramach realizacji działań informacyjno-promocyjnych w celu zapewnienia społeczeństwu  

i organom administracji publicznej informacji o działaniach Inspekcji na rzecz ochrony 

środowiska, w 2020 roku udzielono łącznie 205 wywiadów, w tym 84 prasie i 121  

w audycjach radiowych i telewizyjnych. 

W 2020 r. udzielono łącznie 169 informacji dotyczących w szczególności udostępnienia 

dokumentów urzędowych, będących w posiadaniu WIOŚ, głównie związanych z ustaleniami 

kontroli, , w tym:  

 124 informacji o środowisku i jego ochronie, 

 45 informacji publicznych.  

W 2020 r. nastąpiło utrwalanie pozytywnego wizerunku WIOŚ w Warszawie poprzez 

umieszczanie w serwisach internetowych szerokiego spektrum informacji o środowisku oraz 

zwiększenie ilości działań informacyjnych, które zapewniły dostęp do informacji 

o aktualnych działaniach WIOŚ w Warszawie na rzecz ochrony środowiska. 

ROK 2019r. 

Realizacja 

- stan na 31.12.2019r. 

ROK 2020 

Plan/realizacja - 

stan na 31.12.2020r. 

Miernik 
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120/144 

Liczba komunikatów i aktualności 

publikowanych na stronie internetowej 

WIOŚ w Warszawie 

 

W 2020 r. pracownicy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili 10 szkoleń dla organów 

administracji publicznej, służb, straży, inspekcji oraz podmiotów kontrolowanych w zakresie 

obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Ww. działanie polegające na rozpowszechnianiu wśród organów administracji publicznej, 

służb, straży, inspekcji przepisów z zakresu ochrony środowiska ma na celu zapewnienie: 

 szybkiego reagowania zgodnego z posiadanymi kompetencjami do sprawnej współpracy 

z administracją, inspekcjami, służbami, strażami w szczególności w zakresie zwalczania 

szarej strefy w gospodarce odpadami. 

 

W ramach tego działania przeprowadzono m.in. 

 Szkolenia z zakresu przestępczości przeciwko środowisku  

W dniach 20-24 stycznia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu przeprowadził 4 szkolenia dla 

policjantów z garnizonu mazowieckiego z zakresu przestępczości przeciwko środowisku 

naturalnemu oraz nielegalnego postępowania z odpadami. Wśród omówionych zagadnień 

znalazły się m.in. podstawy prawne i definicje ustawowe związane z przestępczością 

przeciwko środowisku, schematy postępowania podczas ujawniania nielegalnego 

gospodarowania odpadami oraz modele biznesowe przestępstw. Ponadto prelegent z WIOŚ  
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w Warszawie szczegółowo przedstawił uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska i zakres 

współpracy z organami ścigania.  

Szkolenia odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz w komendach 

miejskich w Płocku, Siedlcach i Ostrołęce. Łącznie uczestniczyło w nich 250 

funkcjonariuszy. 

 Prezentacja i szkolenie dla sędziów dotyczące przepisów z zakresu ochrony 

środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. 

Pracownik WIOŚ w Warszawie przeprowadził szkolenie we wrześniu 2020 r., podczas 

którego przekazał praktyczną wiedzę na temat uprawnień i zadań kontrolnych Inspekcji 

Ochrony Środowiska. Szkolenie odbyło się w ramach prowadzonego przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.   

 Szkolenie dla pracowników  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili szkolenie dla pracowników Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego z tematyki związanej z nadzorem Wojewody Mazowieckiego nad 

realizacją zadań przez organy samorządu terytorialnego. Wśród omówionych zagadnień 

znalazły się zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikające  

z nich obowiązki ustawowe gmin oraz ekonomika systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 Warsztaty dotyczące zwalczania przestępczości środowiskowej 

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie uczestniczyli w warsztatach z zakresu poprawy 

efektywności zwalczania przestępczości środowiskowej, zorganizowanych przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się w szczególności 

sposoby przeciwdziałania przestępczej działalności, modele przestępczości gospodarczej  

w ochronie środowiska i transgraniczne przemieszczanie odpadów. Inspektorzy WIOŚ 

omówili własne doświadczenia w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej ze 

szczególnym uwzględnieniem stosowania art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

W warsztatach uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Głównej Policji oraz 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy podzielili się m.in. doświadczeniami w 

zakresie zwalczania nielegalnego składowania odpadów. 

 edukacji podmiotów kontrolowanych w zakresie obowiązków wynikających  

z przepisów prawa ochrony środowiska w celu zapewnienia przestrzegania przez nie 

przepisów prawa. 

W 2020 r. WIOŚ w Warszawie przeprowadził m.in. 662 kontrole tzw. kontrole instruktażowe. 

Podczas tych kontroli wskazywano i wyjaśniano podmiotom obowiązujące przepisy prawa w 

szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska. Realizacja tych kontroli przyczynia się do 

zwiększenia świadomości przedsiębiorców, skutkującej przestrzeganiem przepisów ochrony 

środowiska.  
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W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w 2020 r. realizowano 

w ramach działalności kontrolnej następujące cele kontroli. 

Ogólnopolskie cele kontroli (ustalone na szczeblu Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska) 

1. Kontrola w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.  

2. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami z wyłączeniem gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

3. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

4. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków 

komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 

5. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami 

i urządzeniami w miejscach niekorzystnie przekształconych i rekultywowanych 

z wykorzystaniem odpadów (wyrobiska pożwirowe, pokopalniane itp.). 

6. Kontrola składowisk odpadów oraz przestrzegania przepisów prawa oraz warunków 

posiadanych decyzji w zakresie prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji 

składowisk odpadów.  

7. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. 

8. Kontrola przestrzegania warunków decyzji wydanych przez marszałków województw, 

dotyczących uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny, w szczególności 

pod kątem poprawności prowadzenia procesów, w których są one wykorzystywane. 

9. Kontrola przestrzegania przepisów prawa oraz posiadanych decyzji przez wytwórców 

paliwa alternatywnego z odpadów, także w zakresie poprawności dalszego sposobu ich 

zagospodarowania przez kolejnych posiadaczy. 

10. Kontrola obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jako realizacja celu 

wskazanego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. 

11. 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. 

12. Kontrola przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

13. Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. 

14. Kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.  

15. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami baterii 

i akumulatorów.  



23 

16. 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. 

17. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji.  

18. Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego 

przemieszczania odpadów. 

19. Kontrola funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, 

do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach 

międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

20. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych 

w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. 

21. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych 

do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach 

zintegrowanych.  

22. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń 

kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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.  

26. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia 

roślinnego. 

27. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej 

zgodności (cross-compliance). 

28. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych 

substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. 

29. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.  
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30. 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. 

31. 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. 

32. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów 

do powietrza.  

33. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i ich 

aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych. 

34. Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

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

środowiska. 

36. 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. 

37. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach 

energetycznego spalania paliw. 

38. Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.  

39. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację 

wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

40. Kontrola, jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach 

Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.  

41. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.  

42. Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych. 

43. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych. 

44. Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych 

i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich 

wykorzystania. 

45. 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. 

46. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych. 



25 

 

Dodatkowo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie realizowano  

cele wojewódzkie (regionalne), nieujęte w celach ogólnopolskich tj. 

55. Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne – 

kontynuacja z lat wcześniejszych. 

56. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości wód opadowych 

i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi ustalonych w decyzjach wydanych 

na podstawie ustawy Prawo wodne oraz ustalonych w pozwoleniach  zintegrowanych.  

57. Spełnianie wymagań ochrony środowiska oraz warunków i  wymogów określonych 

w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowozbudowanych lub 

przebudowanych obiektów budowlanych, zespołu obiektów lub instalacji zaliczonych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ogólnopolskie cykle kontrolne zrealizowane w 2020 r. 

 Kontrola mająca na celu likwidację szarej strefy w obrocie czynnikami chłodniczymi 

z grupy  F- gazów oraz wykrywanie wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku, 

w tym obszarze (cykl nr 2). 

W 2020 r.  zrealizowano 41 kontroli w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową  

i F-gazów. 

  Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy (cykl nr 4).  

W 2020 r.  zrealizowano  48 kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  

w tym kontroli 28 gmin oraz kontroli 20 instalacji komunalnych (przetwarzających odpady 

komunalne). 

 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności 

(cykl nr 5). 

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego zgodnie z wytycznymi GIOŚ przeprowadzono: 

 13 kontroli sprzedawców żywności tj. sklepów o powierzchni sprzedaży żywności 

powyżej 400 m², w których przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% 

przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Z uwagi na fakt wejścia w życie części 

zapisów ustawy w dniu 1 marca 2020 r., zakres kontroli w 2020 r. obejmował w 

szczególności zawarcie umowy z organizacją pozarządową oraz przeprowadzenie 

kampanii edukacyjno-informacyjnych, 

 2 kontrole organizacji pozarządowych – podczas których nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą. 
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Zgodnie z ISK, zakłady skontrolowane przez WIOŚ w Warszawie przyporządkowane 

są do pięciu kategorii ryzyka (uzależnionych od stopnia oddziaływania na środowisko),  

z których kategorie I-IV objęte są planowaniem.  

Aktualnie obowiązująca częstotliwość kontroli jest następująca: 

a) zakłady I kategorii (w tym zakłady dużego ryzyka wystąpienia awarii (ZDR), zakłady 

przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zakłady 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, stacje demontażu 

pojazdów, instalacje energetycznego spalania paliw stosujące ciężki olej opałowy, 

wielkoprzemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej, zakłady podlegające kontroli  

z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów w przypadku zezwolenia 

wstępnego na przywóz odpadów niebezpiecznych) – co roku,  

b) zakłady II kategorii (w tym zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (ZZR), zakłady podlegające rozporządzeniu nr 166/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie PRTR, instalacje wymagające posiadania 

pozwolenia zintegrowanego) – nie rzadziej niż raz na 3 lata,  

c) zakłady III kategorii (przyporządkowanie zakładów do III kategorii następuje  

w oparciu o wynik analizy wielokryterialnej wykonanej po przeprowadzeniu kontroli) 

– co 4 lata,  

d) zakłady IV kategorii (przyporządkowanie zakładów do IV kategorii następuje  

w oparciu o wynik analizy wielokryterialnej wykonanej po przeprowadzeniu kontroli) 

– co 5 lat lub rzadziej, 

e) zakłady V kategorii – nie muszą być ujmowane w planach kontroli.  

 

W ewidencji WIOŚ w Warszawie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. znajdowało 

się 22 540 zakładów. W porównaniu do 2019 r. (21 675) liczba zakładów wpisanych do 

ewidencji WIOŚ w Warszawie wzrosła o  865 tj. o ok. 4%. Wzrost liczby zakładów 

w ewidencji podmiotów kontrolowanych wynika z faktu przeprowadzenia kontroli 

(z wyjazdem w teren i dokumentacyjnych) nowych podmiotów. Kontrole w nowych, 

dotychczas niekontrolowanych podmiotach, w szczególności wynikały z rozpoznawania 

wniosków o podjęcie interwencji, a także z realizacji wniosków organów administracji 

publicznej, w szczególności w zakresie wniosków w trybie art. 41a ustawy o odpadach.  

Podmiot kontrolowany wprowadzany jest do rejestru podmiotów kontrolowanych 

prowadzonego w Informatycznym Systemie Kontroli stosowanym w Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 
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Liczba zakładów w poszczególnych kategoriach w ewidencji WIOŚ w Warszawie  

w 2020  r. (według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. – 22 540 zakładów) 

 

W 2020 r. skontrolowano 3095 zakładów, co stanowi 13,7% wszystkich podmiotów 

znajdujących się w ewidencji podmiotów skontrolowanych (22 540).  

Przedmiotem wszystkich kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska i decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska. 

Liczba kontroli zakładów w terenie przewidzianych do realizacji w Planie kontroli na 2020 r. 

wynosiła 613. Podana liczba dotyczy planu rocznego przed  zmianami  i korektami, 

dokonanymi w trakcie 2020 r. Korekta i zmiany dotyczyły rodzaju i liczby zakładów 

zaplanowanych do kontroli. Działania kontrolne w terenie zostały znacząco ograniczone od 

marca 2020r. ze względu na obowiązujące ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia 

epidemicznego. Rekomendacje o ograniczeniu  do niezbędnego minimum działalności 

kontrolnej w terenie zostały przekazane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  przy 

pismach z dnia 25 marca 2020 r., znak: DI-0703/56/2020/eg, rekomendujących ograniczenie 

do niezbędnego minimum działalności kontrolnej w terenie w poszczególnych 

województwach oraz przy piśmie z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: DI-0703/65/2020/ad dot. 

zmiany wytycznych do planowania działalności IOŚ w 2020 r. oraz realizacji cykli 

kontrolnych.  

Biorąc pod uwagę powyższe rekomendacje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  

z planu kontroli usunięto 96 zakładów, w tym w szczególności zakłady, pierwotnie 

wytypowane do realizacji cykli kontrolnych: 
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Cykl nr 1 Kontrola oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM 

równej lub większej niż 10 000 pod kątem oceny spełnienia warunków 

w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych 

w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym 

uwzględnieniem substancji biogennych, wraz z pomiarami jakości ścieków 

odprowadzanych z tych oczyszczalni wykonanymi na zlecenie WIOŚ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Cykl nr 3 Kontrola podmiotów gospodarujących odpadami powstającymi w wyniku 

oczyszczania ścieków komunalnych,  

od których odstąpił GIOŚ w piśmie z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: DI-0703/65/2020/ad. 

Plan po zmianie i korekcie przewidywał przeprowadzenie 517 kontroli, w tym: 

 50 kontroli kompleksowych, obejmujących więcej niż dwa cele kontrolne z przyjętych 

celów kontrolnych do realizacji na 2020 r.,  

 467 kontroli problemowych wybranych zagadnień, co do zasady obejmujących 1 - 2 

z przyjętych celów kontrolnych do realizacji na 2020 r.  

W 2020 r. zrealizowano 380 kontroli planowych z planu pracy na 2020 r., co stanowi 

realizację planu na poziomie 73,5%. W 2020 r. nie zrealizowano 137 kontroli (26,5%), przy 

czym w 33 przypadkach kontrole zostały rozpoczęte i nie zostały zakończone do dnia 31 

grudnia 2020 r. W pozostałych 104 przypadkach niezrealizowanie kontroli było 

spowodowane w szczególności koniecznością podejmowania działań pozaplanowych 

wynikających ze zgłaszanych do WIOŚ w Warszawie informacji o zanieczyszczeniu 

środowiska a także ograniczeniami w związku z sytuacją epidemiczną. 

 

W roku 2020 inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili łącznie 3 892 kontrole, w tym: 

 kontrole w terenie – 1 191, w tym: 

  kontrole zakładów w terenie  - 1 108, w tym: 

- kontrole planowe zakładów – 433 (w tym 53 kontrole z planu pracy na 

2019 r. oraz 380 kontrole z planu pracy na 2020 r.), 

- kontrole pozaplanowe zakładów – 675,  

 kontrole bez ustalonego podmiotu – 83; 

 kontrole w oparciu o dokumenty tzw. dokumentacyjne – 2 701, w tym: 

 kontrole dokumentacyjne z ustalonym podmiotem – 2 630, 

 kontrole dokumentacyjne bez ustalonego podmiotu – 71. 
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Udział poszczególnych rodzajów kontroli w ogólnej ich liczbie w 2020 r. 

 

Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono podczas 761 kontroli, co stanowi 19,6% 

ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli (3 892). 

WIOŚ w Warszawie w czasie prowadzonych kontroli najczęściej stwierdzał następujące 

nieprawidłowości: 

 brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze środowiska, 

w szczególności w zakresie gospodarki odpadami oraz emisji do powietrza, 

 brak wymaganych prawem pomiarów emisji substancji i energii lub pomiary 

niespełniające wymagań prawnych, 

 brak ewidencji wprowadzanych do powietrza substancji oraz ewidencji wytwarzanych 

odpadów lub ewidencje prowadzone nierzetelnie, 

 niewłaściwa eksploatacja urządzeń zabezpieczających środowisko przed 

zanieczyszczeniem, 

 nieprawidłowości związane z eksploatacją urządzeń zawierających substancje 

kontrolowane, 

 przekazywanie odpadów podmiotom nieposiadającym stosownych zezwoleń w zakresie 

gospodarki odpadami. 

 

Główne przyczyny występowania nieprawidłowości: 

 nieznajomość przepisów prawa i mała świadomość ekologiczna, 

 zbyt częste zmiany przepisów prawnych, 
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 brak odpowiedniego nadzoru ze strony kierownictwa zakładu, 

 słaba kondycja finansowa, utrudniająca finansowanie działań proekologicznych, 

 priorytety dotyczące zagadnień ekonomicznych przed ekologicznymi, 

 brak możliwości realizacji wymagań przepisów ochrony środowiska ze względu na 

obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego. 

W każdym przypadku, kiedy było to istotne dla wyników kontroli, do Centralnego 

Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zlecano wykonanie 

poboru próbek, pomiarów i badań.  

W roku 2020 przeprowadzono łącznie 137 kontroli z pomiarami, w tym:  

 95 kontroli z pomiarami w zakładach,  

 42 kontrole z pomiarami w terenie bez ustalonego podmiotu. 

Średnioroczna liczba zatrudnionych inspektorów wykonujących kontrole, tj. inspektorów 

Inspekcji Ochrony Środowiska, w 2020 roku wynosiła 81,67 . 

W 2020 r. efektywność Inspekcji określona wskaźnikiem: liczba przeprowadzonych kontroli 

ogółem/średnioroczna liczba inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska wykonujących 

kontrole wyniosła 47,7 kontroli/etat/rok, w tym: 

 14,6 kontroli w terenie/etat/rok, 

 33,1 kontroli dokumentacyjnych/etat/rok. 

W 2020 r. w poparciu o ustalenia przeprowadzonych kontroli podjęto następujące działania: 

 wydano 429 zarządzeń pokontrolnych. 

Realizacja zarządzeń pokontrolnych jest sprawdzana przez WIOŚ na bieżąco. Zakłady 

w zdecydowanej większości przekazują terminowo informacje o zakresie podjętych działań w 

celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości lub występują z umotywowanymi 

wnioskami o wyznaczenie nowego terminu ich realizacji. W przypadku braku realizacji 

zarządzeń, podejmowane są działania dyscyplinujące. Średni wskaźnik wykonania zarządzeń 

pokontrolnych w roku 2020 wyniósł 94,1%. 

W przypadku niepoinformowania w wyznaczonym terminie o zakresie wykonania zarządzeń 

pokontrolnych lub niezgodne z prawdą poinformowanie o wykonaniu zarządzeń 

pokontrolnych, przepis art. 31a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2020 r. 

zastosowano 16 razy, w tym mi.in: 

 wymierzono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 3 000 zł, 

 skierowano 3 wnioski do sądu o ukaranie, 

 udzielono 282 pouczenia; 

 wymierzono 161 grzywien w drodze mandatu karnego na łączna kwotę 60 100 zł; 

 skierowano 22 wnioski o ukaranie do sądów powszechnych; 
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 skierowano 40 wniosków do organów ścigania; 

 skierowano 352 wnioski do organów administracji publicznej; 

 wydano 407 opinii, zaświadczeń, stanowisk i informacji; 

 wydano 24 ostateczne decyzje o charakterze niepieniężnym (w tym m.in. 

o wstrzymaniu użytkowania, o wstrzymaniu oddania do użytkowania, wyznaczających 

termin usunięcia naruszenia, nakazujących usunięcie naruszenia, wyrażających zgodę 

na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania i inne); 

 wydano 410 ostatecznych decyzji o charakterze pieniężnym, w tym m.in. 317 decyzji 

ustalających wymiar kar pieniężnych na łączną kwotę 4 723 187 zł. 

Szczegółowe informacje zawierające wyróżnienia liczbowe z działalności kontrolnej WIOŚ 

w Warszawie w 2020 r. zawarte są w sprawozdaniu statystycznym Oś-2b. 

 

Niezależnie od czynności rutynowych, przewidzianych do realizacji w planie pracy, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie podejmował szereg działań, 

wynikających z potrzeb bieżących, jako reakcje na zdarzenia stwarzające potencjalne 

zagrożenie dla środowiska, skargi oraz wnioski o interwencje, a także sygnały medialne.  

W  okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Środowiska w Warszawie załatwiono ogółem  1316 wniosków o podjęcie interwencji.  

Najwięcej wniosków o podjęcie interwencji, jak co roku, załatwiono w Wydziale Inspekcji 

(389 wniosków, co stanowi ok. 30% wszystkich załatwionych interwencji przez WIOŚ  

w Warszawie).  

 

W skali WIOŚ w Warszawie najliczniejsze są interwencje dotyczące: 

1) ochrony przed odpadami – 459 interwencji (tendencja utrzymująca się od lat), co 

 w 2020 r. stanowiło 34,9% wszystkich załatwionych interwencji, 

2) ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej – 294 (22,34%),  

3) ochrony powietrza – 185 (14,05%), 

4) ochrony przed hałasem – 172 (13,06%),  

5) spraw różnych – 139 (10,56%), 

6) ochrony przyrody – 31 (2,35%), 

7) ochrony przed promieniowaniem – 19 (1,44%) 

8) stosunków wodnych i podtapiania gruntów – 9 (0,68%),  

9) działalności inwestycyjnej i eksploatacji urządzeń wodnych – 5 (0,38%), 

10) spraw związanych ze stosowaniem prawa geologicznego i górniczego – 2 (0,16%), 

11) leśnictwa – 1 (0,08%). 
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odpady - 459

woda i ścieki - 294

powietrze - 185

hałas - 172

sprawy różne - 139

ochrona przyrody - 31

promieniowanie - 19

stosunki wodne - 9

inwestycje - 5

prawo górnicze i geologiczne - 2

leśnictwo - 1

 Zakres tematyczny wniosków  o interwencje rozpatrzonych przez WIOŚ w Warszawie 

w 2020r. 

 

W 2020 r. nie wpłynęły do WIOŚ w Warszawie wnioski o podjęcie interwencji dotyczące 

spraw z zakresu łowiectwa oraz spraw  pracowniczych i mieszkaniowych. 

Z łącznej liczby załatwionych interwencji wynoszącej 1316, do dnia 31 grudnia 2020 r. 

przekazano wg właściwości 483 (36,7%), a we własnym zakresie załatwiono 833 (63,3%) 

sprawy.  

W roku 2020 w WIOŚ w Warszawie załatwiono 1316 wniosków o interwencje, tj. o 16  

(o 1, 2%) wniosków więcej, w porównaniu do 2019 roku (1300 wniosków). 

Część wniosków o podjęcie interwencji 483 (co stanowi 36,7%) niewłaściwie została 

skierowana do WIOŚ w Warszawie i dotyczyła działań i spraw, które nie należą do 

kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Do załatwienia zgodnie z kompetencjami zakwalifikowano 833 wnioski, co stanowi 63,3% 

ogólnej liczby załatwionych wniosków (1316). Z wniosków o podjęcie interwencji, do 

załatwienia, których właściwy jest MWIOŚ, pozytywnie rozpatrzono wszystkie wnioski. 
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Biorąc pod uwagę znaczną liczbę wniosków o podjęcie interwencji wpływających do WIOŚ 

w Warszawie, które pozostają poza kompetencjami Inspekcji Ochrony Środowiska (na 

poziomie 36,7%) niezbędne jest dalsze rozpowszechnianie informacji o właściwości organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Warszawie wpłynęło 7 skarg. 

W okresie sprawozdawczym załatwiono 10 skarg, w tym: 

 3 skargi, które wpłynęły w 2019 r. i nie zostały załatwione do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 7 skarg, które wpłynęły w 2020 r. 

 Z załatwionych 10 spraw: 

 7 przekazano wg właściwości, 

 3 rozpoznano we własnym zakresie, w tym:  

 2 skargi na pracowników WIOŚ w Warszawie – uznano za niezasadne, 

 1 została rozpatrzona w trakcie przeprowadzonego postępowania 

administracyjnego w celu wymierzenia kary administracyjnej (sposób 

rozpoznania inny). 

Tematyka skarg dotyczyła głównie nieprawidłowych, zdaniem składających skargi działań 

interwencyjnych i ich efektów. Skargi zasadniczo związane były z konkretnymi sprawami 

w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, nie miały one charakteru ogólnego. 

Główną przyczyną skarg było niezadowolenie ze sposobu załatwienia sprawy, prowadzenia 

działań kontrolnych i uzyskanych efektów (innych niż oczekiwane przez skarżących). 

Załatwione skargi (10) dotyczyły: 

 spraw różnych  – 3 skargi ( 30%),  

 ochrony przed odpadami, ochrony przed hałasem oraz ochrony czystości wód 

i gospodarki ściekowej - po 2 skargi (po 20%) – łącznie 6 spraw – 60% 

 stosunków wodnych i podtapiania gruntów - 1 skarga (10%).  

W 2020 r. w WIOŚ w Warszawie zarejestrowano 15 zdarzeń, w których występowały 

substancje niebezpieczne, w tym 3 zdarzenia zaliczone do poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 

Ze zdarzeń zarejestrowanych w 2020 r.: 

 9 zdarzeń miało miejsce w zakładach (w tym 6 zdarzeń w zakładzie ZDR, 

1 zdarzenie w zakładzie ZZR oraz 2 zdarzenia na terenie innych zakładów); 

 5 zdarzeń w transporcie (w tym 5 w transporcie rurociągowym); 
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 1 inne zdarzenie dotyczyło rozszczelnienia kolektora przesyłowego ścieków 

komunalnych. 

Z 15 zdarzeń, które wystąpiły w 2020 r. nadzór nad usuwaniem ich skutków zakończono w 8 

przypadkach. 

W 2020 roku kontynuowano także nadzór nad 20 zdarzeniami z okresów wcześniejszych, 

z których 9 uznano za zakończone. Szczegółowe informacje dotyczące zaistniałych zdarzeń 

przekazywane były do Departamentu Inspekcji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w sprawozdaniach kwartalnych, dotyczących działań po zaistniałych poważnych awariach 

i zdarzeniach o znamionach poważnych awarii, które wystąpiły na terenie województwa 

mazowieckiego oraz na bieżąco poprzez bazę „Poważne awarie” z dostępem on-line. Bieżące 

i okresowe informacje o zdarzeniach awaryjnych i działaniach WIOŚ przekazywane były 

również do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie oraz do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Warszawie.  

 


