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I. Dane identyfikacyjne kontroli 
Numer i tytuł kontroli S/17/005 – Działalność organów administracji publicznej, związanej z lokowaniem 

przedsięwzięć, mogących oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Sieniawa 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Mieczysław Fajger, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/157/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

2. Jacek Wolan, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/156/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. J. Langiewicza 28, 35 – 101 
Rzeszów, nr regonu 000162412, zwanego w dalszej treści „WIOŚ.” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krystyna Sołek, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska od dnia 
11 kwietnia 2016 r.  
Uprzednio to stanowisko zajmowała w okresie od 10 kwietnia 2009 r. do dnia 
10 kwietnia 2016 r. Ewa Lipińska. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie nadzoru i kontroli nad 
działalnością przedsięwzięć gospodarczych, mogących oddziaływać na środowisko 
na terenie Gminy Sieniawa w latach 2012 – 2017. 
 
NIK stwierdziła, że czynności kontrolne WIOŚ w stosunku do podmiotów 
gospodarczych, prowadzących działalność, oddziaływującą na środowisko na 
terenie Gminy Sieniawa, były realizowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze 
przepisami oraz ustalonymi procedurami. 
WIOŚ terminowo udzielał odpowiedzi i stosownych wyjaśnień skarżącym, 
wnioskodawcom i organom zainteresowanym działalnością podmiotów 
gospodarczych, korzystających ze środowiska na terenie Gminy Sieniawa. 
 
Mimo że obiekty utylizacyjne i produkcyjne, zlokalizowane na terenie Gminy 
Sieniawa, mogły negatywnie oddziaływać na jakość powietrza w otulinie 
Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i powodują sprzeciwy okolicznych 
mieszkańców oraz mediów, odnośnie prawidłowości działania WIOŚ w celu 
wyeliminowania negatywnych skutków prowadzonej działalności, to należy 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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stwierdzić, że WIOŚ nie dysponował skutecznymi narzędziami do wyeliminowania 
tych negatywnych skutków. 
WIOŚ, pomimo stwierdzenia zasadności skarg na zanieczyszczanie powietrza 
(odory) przez kontrolowane jednostki, na skutek braku stosownych narzędzi 
prawnych, nie był w stanie przymusić przedsiębiorców do wyeliminowania 
zanieczyszczeń powietrza na skutek prowadzonej przez nich działalności. 
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Procedury przeprowadzania kontroli, dotyczące 
lokowania i funkcjonowania inwestycji oddziaływujących 
na środowisko, obowiązujące w WIOŚ 
 
1.1. W myśl treści § 4 Statutu WIOŚ, nadanego zarządzeniem Nr 144/10 Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2010 r., przedmiotem działania WIOŚ jest 
zapewnienie realizacji zadań, ustalonych w ustawach i przepisach odrębnych oraz 
w ogólnych kierunkach działania organów IOŚ, ustalonych przez GIOŚ, 
a szczegółowo wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym WIOŚ. 
Zgodnie z Informatycznym Systemem Kontroli (ISK) – sygn. I.3.1. Wersja 02, 
obowiązującym od 23 czerwca 2017 r., WIOŚ jest odpowiedzialny za: 
- uwzględnianie w rocznym planie kontroli wyników priorytetyzacji, według analizy 

wielokryteriowej oddziaływania zakładów na środowisko, znajdujących się 
w ewidencji ISK, 

- sformułowanie wojewódzkich celów kontroli, 
- zidentyfikowanie zakładów, które będą przedmiotem działań kontrolnych IOŚ, 
- uwzględnienie dostępnych zasobów, niezbędnych do realizacji zamierzonych 

celów, 
- sporządzenie rocznego oraz kwartalnych planów działalności kontrolnej, 
- ustalenie w porozumieniu z wojewodą rocznego planu działalności kontrolnej, 

będącego elementem rocznego planu pracy IOŚ w województwie, 
- terminową i właściwą realizację planu kontroli, 
- informowanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) o zmianach 

i korektach w planie. 
Do opracowywania rocznych planów działalności kontrolnej służą wytyczne GIOŚ do 
planowania, uwzględniające, m.in.: 
- misję IOŚ, cele strategiczne i priorytety, które są do zrealizowania w danym roku, 

wraz z ich uzasadnieniem, 
- obowiązki wykonania kontroli zakładów, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi 

oraz wynikające z porozumień pomiędzy organami na szczeblu centralnym 
i wojewódzkim, 

- rodzaje instalacji istotnych dla realizacji przyjętych priorytetów, 
- cykle kontrolne o zasięgu ponad wojewódzkim,  
- rodzaje i zakresy informacji, które mają być sporządzone i przekazane do GIOŚ 

w roku objętym planowaniem, 
- oczekiwania stron zainteresowanych działalnością IOŚ w okresie objętym planem, 
- inne działania niezbędne do realizacji planu. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ostateczna wersja rocznego planu kontroli, sporządzona w oparciu o wytyczne 
GIOŚ i zasady określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska2 zawiera, m.in.: 
- priorytety do realizacji, określone przez GIOŚ, o charakterze ponad wojewódzkim, 
- priorytety do realizacji charakterystyczne dla województwa, 
- liczbę i charakter kontroli (kompleksowych, problemowych) na terenie 

województwa, 
- rezerwę czasową na kontrole dokumentacyjne automonitoringowe, 
- rezerwę czasową na kontrole pozaplanowe ( terenowe i dokumentacyjne), 
- potrzeby kontroli w terminach indywidualnie określonych w decyzjach 

administracyjnych, dotyczących warunków wykonywania działalności, wpływającej 
na środowisko (odroczenie terminu płatności, wstrzymanie użytkowania instalacji 
lub urządzenia, wyznaczenie terminu do usunięcia negatywnych skutków 
powstałych w środowisku, usunięcia skutków poważnych awarii lub naprawienia 
szkód w środowisku, 

- uwzględnienie zasobów kadrowych. 
Elementem pomocniczym przy przygotowywaniu rocznego planu kontroli jest 
możliwość wygenerowania z ISK imiennego wykazu zakładów, mieszczących się 
w kategoriach od I do IV, które powinny zostać ujęte w rocznym planie kontroli. 
Z kategoryzacją zakładów związana jest częstotliwość ich kontroli.  
Wykaz zakładów zaproponowanych przez ISK poddaje się weryfikacji pod kątem 
potrzeb i zadań specyficznych dla danego województwa. 
Roczny plan działalności kontrolnej, sporządzony w oparciu o wytyczne GIOŚ 
i zasady zawarte w ustawie z 20 lipca 1991 o IOŚ, z uwzględnieniem rezerwy 
czasowej na realizację kontroli pozaplanowych i dokumentacyjnych auto 
monitoringowych, WIOŚ przedstawia wojewodzie i GIOŚ. 
Przed rozpoczęciem kwartału, na podstawie imiennego wykazu zakładów, 
zawartego w rocznym planie kontroli, WIOŚ sporządzał, zgodnie z wymogami, 
kwartalne plany kontroli, według określonego wzoru. 
Oceny realizacji rocznego planu kontroli dokonuje WIOŚ oraz GIOŚ, który dokonuje 
porównania realizacji zaplanowanych zadań oraz ich zgodności z założeniami do 
planu kontroli. 
W okresie objętym kontrolą sporządzono sześć rocznych planów kontroli, które 
zostały zatwierdzone i przedłożone Wojewodzie Podkarpackiemu i GIOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 5-103) 
 
Na terenie Gminy Sieniawa w badanym okresie 2012 – 2017 r. (do dnia 
zakończenia kontroli) funkcjonowały dwa zakłady, które według kwalifikacji ISK 
należą do III kategorii zakładów i powinny być kontrolowane co 4 lata, tj.: 
- [...]3 (dalej Zakład),  
– [...]4 (Kompostownia). 

(dowód: akta kontroli str. 31-111) 
 
W okresie 2012 – 2017 r. WOIŚ przeprowadził w Zakładzie i Kompostowni łącznie 
6 kontroli planowych - w tym 4 w Zakładzie oraz 2 w Kompostowni. 
W związku z wpływającymi od mieszkańców Gminy Sieniawa wnioskami 
o interwencję oraz skargami, kierowanymi do WIOŚ, dotyczącymi uciążliwej dla 
środowiska działalności wydzielanie odorów przez ww. podmioty gospodarcze, 
                                                           
2 T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 ze zm. 
3 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
4 Jw. 
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WIOŚ w okresie 2012 – 2017 r. przeprowadził łącznie 4 kontrole pozaplanowe tych 
podmiotów, w tym 1 w Zakładzie i 3 w Kompostowni. 
Ponadto inspektorzy WIOŚ w 2017 r. sześciokrotnie dokonywali sprawdzenia na 
miejscu uciążliwości odorowej działalności tych zakładów. 

(dowód: akta kontroli str. 31-111) 
 
1.2. W myśl § 11 pkt 18 i 19 Regulaminu Organizacyjnego WIOŚ, z dnia 6 września 
2011 r. ze zmianami, do zadań Wydziału i Działów Inspekcji w szczególności należy: 
- prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków o podjęcie interwencji, 
- współdziałanie z komórkami organizacyjnymi WIOŚ w zakresie załatwiania skarg 

i wniosków, dotyczących ich funkcjonowania. 
WIOŚ stosował dwie procedury rozpatrywania skarg i wniosków, w zależności od 
tego, jakiego rodzaju spraw one dotyczą: 
- skargi na działalność pracowników WIOŚ, rozpatrujących sprawy osób 

zainteresowanych interwencjami WIOŚ odnośnie działalności różnych podmiotów 
i osób prowadzących działalność gospodarczą zagrażającą środowisku, 

- wnioski i skargi wnoszone o interwencję, dotyczące działalności gospodarczej 
osób i podmiotów oraz organów samorządowych i państwowych. 

Ponadto WIOŚ prowadził rejestr i zbiór dokumentów pn. „Wyjaśnienia i opinie”, 
dotyczący skarg zainteresowanych, na ich zdaniem, nieskuteczną działalność 
WIOŚ, ale składanych bezpośrednio do GIOŚ i rozpatrywanych przez ten organ. 
Zarządzeniem Nr 32/2012 PWIOŚ z dnia 9 listopada 2012 r. wprowadzono „Zasady 
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w WIOŚ.” 
Zgodnie z Zasadami, pracownik WIOŚ, który przyjął skargę dotyczącą jego 
działalności był odpowiedzialny za niezwłoczne przedłożenie jej bezpośredniemu 
przełożonemu, nie później niż w ciągu 3 dni od daty przyjęcia. 
Skargi i wnioski niezwłocznie rejestrowano w Centralnym Rejestrze Skarg 
i Wniosków, prowadzonym przez Wydział Administracyjno-Techniczny WIOŚ, 
którego naczelnik jest odpowiedzialny za koordynację ich rozpatrywania. 
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu 
wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. 
WIOŚ mógł powierzyć rozpatrywanie skargi zespołowi pracowników.  
Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej 
osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. 
Członkowie zespołu, pod kierownictwem przewodniczącego, w ramach 
postepowania wyjaśniającego, przeprowadzają następujące czynności: 
- zbierają informacje i dokumenty, niezbędne do prawidłowego załatwienia skargi, 
- zbierają pisemne wyjaśnienia, oświadczenia od osób, których skarga dotyczy, 

formułując pytania na piśmie, 
- przygotowują pisemny raport z przeprowadzonego postępowania, 
- przedstawiają propozycję działań korygujących i zapobiegawczych, 
- przedkładają raport PWIOŚ, 
- przygotowują do akceptacji zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi. 
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można było należycie ustalić ich przedmiotu, 
wzywano wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od 
dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że 
nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 
Odnośnie informowania wnoszącego skargę lub wniosek o sposobie ich 
rozpatrzenia, WIOŚ stosował procedury i terminy zawarte w ustawie z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5 (Kpa) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

                                                           
5 Dz.U. 2017 poz. 1257 j.t. 
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przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków6, zwanego dalej „rozporządzeniem 
RM z dnia  8 stycznia 2002 r.” 
Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we 
własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, byli 
zawiadamiani o sposobie załatwiania skargi lub wniosku lub gdy jej załatwienie 
wymaga zebrania dowodów, informacji i wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia 
skargi lub wniosku, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo 
przekazania. 
Jeżeli PWIOŚ nie był właściwy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, 
przekazuje go, nie później niż w terminie siedmiu dni, organowi właściwemu, 
zawiadamiając równocześnie o tym fakcie skarżącego lub wnoszącego wniosek 
albo wskazuje się właściwy organ do załatwienia sprawy. 
W przypadku uznania zasadności skargi, PWIOŚ wydaje plecenia nakazujące 
kierownikom komórek organizacyjnych podjęcie działań korygujących 
i zapobiegawczych oraz wyznacza terminy usunięcia nieprawidłowości i uchybień, 
stwierdzonych podczas rozpatrzenia skargi. 
W dniu 13 grudnia 2017 r. weszło w życie nowe zarządzenie Nr 20/2017 PWIOŚ, 
wprowadzające zmodyfikowane „Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków w WIOŚ.” 

(dowód: akta kontroli str. 11-30; 113-116) 
 
1.3. W WIOŚ opracowano również „Zasady rozpatrywania wniosków o podjęcie 
interwencji” (Zasady), dotyczące procedury rozpatrywania wniosków i skarg 
o podjęcie interwencji przez organy IOŚ.  
Zasady były zgodne z przepisami w zakresie rozpatrywania wniosków, określonymi 
w Kpa i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
Celem i przedmiotem tej procedury jest ustalenie jednolitych zasad postępowania 
podczas przyjmowania i rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji. 
Do kategorii wniosków o podjęcie interwencji zaliczane były: 
- wnioski wynikające z podejrzenia wnioskującego o naruszeniu wymagań ochrony 

środowiska przez podmiot korzystający ze środowiska, 
- wnioski, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia 

organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania 
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. 

Wnioski o podjęcie interwencji mogły być składane w formie papierowej, ustnej lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Procedura obejmowała rozpatrywanie wniosków o podjęcie interwencji we własnym 
zakresie oraz przekazywanie wniosków o podjęcie interwencji, według właściwości, 
do innych organów administracji publicznej. 
Wnioski o podjęcie interwencji, załatwiane we własnym zakresie, były rozpatrywane 
przez IOŚ według przepisów, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w przepisach szczególnych lub są 
przekazywane, zgodnie z właściwością, do innych organów administracji, jeśli 
dotyczą kompetencji tych organów. 
Do załatwiania wniosków o podjęcie interwencji WIOŚ stosował terminy określone 
w Kpa. 
W Zasadach załatwienia wniosków o podjęcie interwencji we własnym zakresie, 
określono trzy sposoby zapisu rozstrzygania wniosku:  
- pozytywnie załatwiony wniosek o podjęcie interwencji oznacza, że wniosek został 

rozpatrzony, zaś wnioskodawca został poinformowany o sposobie załatwienia 
wniosku, z jednoczesnym wyjaśnieniem okoliczności związanych z zagadnieniami 

                                                           
6 Dz. U. Nr 5, poz. 46 



 

7 

poruszanymi we wniosku oraz wskazaniem o ustaleniach, dotyczących stanu 
faktycznego, potrzebie i możliwości podjęcia określonych działań lub o działaniach 
już prowadzonych,  

- negatywnie załatwiony wniosek o podjęcie interwencji oznacza, że organ IOŚ 
zajmował już stanowisko w przedmiotowej sprawie i stanowisko to podtrzymuje 
albo pozostawia bez rozpatrzenia, ze względów formalnych, 

- inny sposób załatwienia wniosku o podjęcie interwencji oznacza, iż wniosek został 
przekazany do wiadomości organu IOŚ. 

W przypadku wniosków o podjęcie interwencji, rozpatrywanych we własnym 
zakresie przez WIOŚ, decyzja o rodzaju niezbędnych działań do rozpatrzenia 
wniosku o podjęcie interwencji podejmowana jest przez naczelnika 
Wydziału/Kierownika Działu Inspekcji, w uzgodnieniu z inspektorem rozpatrującym 
wniosek o podjęcie interwencji, po analizie posiadanych dokumentów i informacji, 
będących przedmiotem wniosku.  
Wniosek o podjęcie interwencji może skutkować koniecznością przeprowadzenia 
kontroli, jeżeli np. zachodzi potrzeba zebrania dowodów lub istnieje uzasadnione 
podejrzenie występowania naruszenia przepisów ochrony środowiska.  
Decyzję o przeprowadzeniu kontroli pozaplanowej interwencyjnej, rodzaju i terminie 
jej realizacji podejmowano na podstawie analizy wniosku, po zebraniu niezbędnych 
informacji do jego rozpatrzenia, pod kątem celowości i zasadności przeprowadzenia 
kontroli.  
Termin przeprowadzenia kontroli powinien być ustalony w taki sposób, aby został 
dotrzymany termin rozpatrzenia wniosku o podjęcie interwencji, zgodnie z Kpa. 
W razie braku możliwości przeprowadzenia kontroli w czasie gwarantującym 
dotrzymanie terminu Kpa, należy ustalić termin kontroli w możliwie najbliższym 
czasie, informując interweniującego o nowym terminie i przyczynach przedłużenia 
terminu rozpatrzenia wniosku.  
Terminy podejmowania kontroli interwencyjnych WIOŚ ustalano, wykorzystując 
rezerwę czasu przeznaczoną na wykonywanie kontroli pozaplanowych. 
W przypadku przekroczenia limitu rezerwy czasowej na kontrole pozaplanowe, 
przyjęcie kontroli pozaplanowej do realizacji mogło wywołać konieczność 
wprowadzenia korekty w planie na dany rok lub przyjęcia wniosku do realizacji 
w planie na kolejny rok.  
Jeżeli z treści wniosku wynikało, iż chodzi o podmiot, który jest ujęty w planie 
kontroli, ale w przypadku realizacji kontroli zgodnie z planem, termin określony 
w Kpa nie byłby dotrzymany, przewidziano możliwość przyspieszenia terminu 
kontroli planowej. 

(dowód: akta kontroli str. 7-116) 
 
W badanym okresie 2012 – 2017 r. do WIOŚ wpłynęło łącznie 80 skarg i wniosków 
o interwencję, w różnej formie (pisemne, e-mailowe, telefoniczne) od mieszkańców 
Gminy Sieniawa, organów samorządowych i państwowych, dotyczących 
uciążliwości odorowej i zanieczyszczeń środowiska, związanych z działalnością 
Zakładu oraz Kompostowni, w tym 57 dotyczyło Zakładu i 23 Kompostowni.  
Zainteresowani kierowali również skargi i wnioski na działalność ww. podmiotów 
oraz działania podejmowane przez WIOŚ w tych sprawach, bezpośrednio do GIOŚ, 
przy rozpatrywaniu których WIOŚ udzielał pisemnych wyjaśnień. 
Ponadto WIOŚ udzielał pisemnych informacji organom Policji, sanepidu 
i weterynarii, związanych z działalnością ww. podmiotów gospodarczych, do których 
to organów skarżący i wnioskodawcy kierowali również w różnej formie stosowną 
korespondencję. 
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WIOŚ we wszystkich sprawach udzielał terminowo odpowiedzi, podejmował 
stosowne czynności kontrolne w wymaganym zakresie, bądź przekazywał skargi do 
rozpatrzenia według właściwości organów. 

(dowód: akta kontroli str. 7-116) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła7, że WIOŚ uwzględniał w rocznych planach 
kontroli, planowe kontrole zakładów, usytuowanych na terenie Gminy Sieniawa 
i mających wpływ na środowisko.  
Kontrole WIOŚ były prowadzone częściej, niż wymagała tego kategoryzacja 
zakładów, określona w ISK. 
WIOŚ posiadał opracowane „Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków” oraz „Zasady rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji 
przez organy IOŚ. 
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, kierowanych przez 
zainteresowane osoby na działalność podmiotów gospodarczych z terenu Gminy 
Sieniawa w badanym okresie 2012 – 2017 r. oraz dotyczących działalności WIOŚ 
w tych sprawach, odbywało się według ww. Zasad oraz w oparciu o przepisy Kpa 
i rozporządzenia RM z dnia 8 stycznia 2002 r. 

 

2. Wykonywanie przez WIOŚ kontroli funkcjonowania 
obiektów, oddziaływujących na środowisko, na podstawie 
pomiarów lub innych metod oceny, na terenie Gminy 
Sieniawa 
 
2.1. ZAKŁAD [...]8 
 
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku skierował w dniu 
30 lipca 2012 r. do WIOŚ pismo w imieniu mieszkańców miejscowości Leżachów, 
informujące o złym samopoczuciu mieszkańców z powodu uciążliwej działalności 
Zakładu. 
W dniach 11 – 13 września 2012 r. WIOŚ przeprowadził w Zakładzie kontrolę 
przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej 
i ochrony powietrza atmosferycznego, w tym zagadnień dotyczących uciążliwości 
odorowej. 
W protokole kontroli zapisano, iż podczas oględzin Zakładu, na jego terenie był 
wyczuwany specyficzny zapach, pochodzący od prowadzonego procesu 
unieszkodliwiania padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej. 
Zapach był wyczuwalny również poza terenem Zakładu w odległości kilkudziesięciu 
metrów od bramy wjazdowej.  

                                                           
7 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
8Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Organoleptycznie stwierdzono, że sporadyczne występowanie uciążliwości 
zapachowych może być spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
jak wysoka temperatura, wiejący w kierunku wsi silny wiatr oraz niskie ciśnienie. 
W trakcie kontroli, przetwarzanie odpadów odbywało się normalnym tokiem, bez 
zakłóceń w procesie technologicznym i nie odnotowano żadnych awarii i usterek. 
W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, które stanowiłyby 
podstawę do podjęcia działań przez WIOŚ. 
O wynikach kontroli poinformowano pisemnie w dniu 18 września 2012 r. Starostę 
Przeworskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. 

(dowód: akta kontroli str. 117-148) 
 
2) W dniu 8 lipca 2013 r. do WIOŚ wpłynęła skarga 20 mieszkańców wsi Leżachów 
na uciążliwą działalność Zakładu z powodu znacznego odoru, unoszącego się w tej 
miejscowości. 
W dniach 9,11 i 16 lipca 2013 r. WIOŚ przeprowadził w Zakładzie planową kontrolę 
gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, która nie wykazała nieprawidłowości 
w przestrzeganiu przepisów prawa i warunków pozwolenia zintegrowanego na 
korzystanie ze środowiska. 
Dodatkowo w ww. dniach dokonano na terenie wsi Leżachów, przy wylocie ścieków 
do rzeki San oraz wokół Zakładu, organoleptycznego sprawdzenia oddziaływania 
odorowego, charakterystycznego dla prowadzonej działalności.  
W żadnym z ww. punktów nie stwierdzono wyczuwalnych zapachów, których 
źródłem byłyby prowadzone w Zakładzie procesy technologiczne. 
Charakterystyczny, specyficzny zapach był wyczuwalny organoleptycznie jedynie 
w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu od strony bramy wjazdowej oraz na terenie 
wewnątrz Zakładu. 
O wynikach kontroli powiadomiono w dniu 23 lipca 2013 r. Starostę Przeworskiego, 
a w dniu 24 lipca 2013 r. przedstawiciela mieszkańców wsi Leżachów. 

(dowód: akta kontroli str. 149-183) 
 
3) W dniach 23 – 26 listopada 2015 r. WIOŚ przeprowadził planową kontrolę 
kompleksową w Zakładzie odnośnie przestrzegania wymagań w zakresie 
postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi oraz wprowadzania ścieków do 
wód lub ziemi, pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji 
administracyjnych. 
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, uchybień ani naruszeń prawa 
w kontrolowanym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 184-195) 
 
4) W 2016 r. Anna B. przesłała 3 skargi, Lidia S. 1 skargę oraz Piotr Z. 15 skarg, 
w różnej formie, do WIOŚ o interwencję w sprawie „okropnego smrodu w Czercach 
z Zakładu”. 
Skargi zostały niezwłocznie zarejestrowane przez WIOŚ w rejestrze, a skarżącym 
terminowo udzielono odpowiedzi pisemnych, w których poinformowano, że Zakład 
jest okresowo kontrolowany przez inspektorów WIOŚ. 
Wnioskodawców poinformowano, że niezależnie od uprawnień organów IOŚ, 
organem właściwym do przeprowadzenia kontroli Zakładu jest również Starosta 
Przeworski, zgodnie z art. 379 Prawa ochrony środowiska, który rozpoczął 
procedurę analizy pozwolenia zintegrowanego, wydanego dla Zakładu. 
Ponadto WIOŚ poinformował skarżących, iż niezależnie od działań podejmowanych 
przez organy administracji, ochrona interesu indywidualnego w przypadku 
naruszenia wymagań ochrony środowiska może być realizowana na drodze 
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cywilnoprawnej, przed sądem powszechnym, co jednoznacznie wynika z brzmienia 
art. 322 i art. 323 Prawa ochrony środowiska.  
Jako właściciel sąsiedniej nieruchomości może występować przeciwko podmiotowi, 
oddziaływującemu na nieruchomość, z roszczeniami o zaniechanie określonych 
działań, powodujących zakłócanie korzystania z nieruchomości ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych (art. 222 § 2 w związku z art. 144 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)9. 
W dniu 6 listopada 2016 r. zainteresowana Anna B. przesłała kolejnego e-maila, 
zawierającego skargę dotyczącą smrodu w Czercach z Zakładu z prośbą o pilną 
interwencję.  
Skarga została zarejestrowana w rejestrze WIOŚ pod Nr 12780 w dniu 7 listopada 
2016 r. 
W treści maila wnioskodawczyni stwierdziła, m.in., „że najwidoczniej kontrole WIOŚ 
nie są skuteczne lub też błędnie przeprowadzane, ponieważ śmierdzi w dalszym 
ciągu i nie tylko w miejscowości Leżachów, tylko również w Czercach, Czerwonej 
Woli i Manasterzu, który należy do Gminy Wiązownica. Bardzo prosto to sprawdzić, 
wystarczy zapytać mieszkańców tych miejscowości. Prawdopodobnie nie śmierdzi 
tylko wtedy, kiedy WIOŚ ma przyjechać na kontrolę.” 
W dniu 15 listopada 2016 r. wnioskodawczyni udzielono pisemnej odpowiedzi, 
w której poinformowano, że w związku z zastrzeżeniem swoich danych osobowych 
w mailu z dnia 28 października 2016 r., zgodnie z art. 229 i art. 231 Kpa, organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2016 r. jest GIOŚ. 
W dniu 16 grudnia 2016 r. zainteresowana przesłała do WIOŚ kolejnego e-maila, 
informując o intensywnym smrodzie w Czercach z Zakładu, z prośbą o interwencję.  
Wniosek został zarejestrowany w rejestrze pod Nr 14582 w dniu 19 grudnia 2016 r. 
W dniu 19 grudnia 2016 r. poinformowano zainteresowaną, iż szczegółowa 
odpowiedź w niniejszej sprawie została udzielona w piśmie z dnia 15 listopada 
2016 r.  
Dodatkowo wyjaśniono, że podmiotem właściwym do podejmowania interwencji 
i zabezpieczania dowodów ewentualnych wykroczeń, związanych z oddziaływaniem 
na środowisko, szczególnie w czasie wolnym od pracy WIOŚ i innych urzędów 
administracji, jest Policja. 
Zaznaczono również, że kolejne interwencje, dotyczące uciążliwości zapachowych, 
niewnoszące nowych okoliczności w sprawie, będą pozostawiane bez odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli str. 104-116; 196-197; 236-243) 
 
5) Planową kontrolę problemową WIOŚ przeprowadził w dniach 21 – 23 września 
2016 r., z zachowaniem wymagań określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej10 i dotyczyła ona przede wszystkim 
zagadnień związanych z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniem. 
W trakcie kontroli ustalono, że jedynym źródłem zorganizowanej emisji substancji do 
powietrza z terenu Zakładu jest kocioł energetyczny, opalany węglem, dla którego 
dopuszczalne standardy emisyjne ustalono w obowiązującej decyzji Starosty 
Przeworskiego. 
Decyzją Starosty Przeworskiego udzielono pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania padłych lub ubitych zwierząt lub 
odpadowej tkanki zwierzęcej. 

                                                           
9 Dz.U. 2017 poz. 459 j.t. ze zm. 
10 Dz.U. 2016 poz.1829 j.t. ze zm. 
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Zakład jest wyposażony w nowe urządzenia odpylające, które zostały zainstalowane 
w lutym 2016 r. i zapewniają dotrzymywanie obowiązującego standardu emisyjnego 
pyłu, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych pomiarów. 
Powodem uciążliwości zapachowych, których źródłem jest Zakład, są w głównej 
mierze emisje niezorganizowane. 
W Zakładzie eksploatowana jest instalacja do oczyszczania (dezodoryzacji) 
powietrza, składająca się, m.in. ze skrubera wodnego oraz biofiltra ze złożem 
żwirowym, do której kierowane jest powietrze odciągane z hali produkcyjnej. 
Powietrze, po przejściu przez biofiltr, kierowane jest do emitora ceramicznego, do 
którego odprowadzane są również spaliny z kotłowni technologicznej. 
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji instalacji do 
dezodoryzacji.  
W toku oględzin przeprowadzonych podczas kontroli w dniach 21 i 23 września 
2016 r. zapach, charakterystyczny dla profilu prowadzonej działalności, wyczuwalny 
był tylko na terenie Zakładu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
Nie stwierdzono występowania tego zapachu obok najbliższej zabudowy 
mieszkalnej w miejscowości Leżachów, która znajduje się w odległości około 1,5 km 
w linii prostej od Zakładu. 
WIOŚ nie wykluczył możliwości występowania uciążliwości odorowych, których 
źródłem jest Zakład, szczególnie w okresie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, takich jak wysokie temperatury i wiatr wiejący od Zakładu 
w kierunku zabudowy mieszkalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 198-210) 
 
6) W dniach 29 – 31 maja oraz 1 i 12 czerwca 2017 r. WIOŚ przeprowadził 
w Zakładzie planową kontrolę problemową, m.in. w zakresie przestrzegania zasad 
ochrony środowiska i tak: 
- w zakresie ochrony powietrza nie stwierdzono przekroczenia emisji ilości 

substancji szkodliwych, określonych w pozwoleniu zintegrowanym, emitowanych 
przez kocioł w kotłowni technologicznej, 

- w zakresie dezodoryzacji powietrza stwierdzono sprawność wszystkich instalacji 
i filtrów i nie stwierdzono uciążliwych zapachów i odorów poza Zakładem, 

- w zakresie gospodarki ściekowej przeprowadzono oględziny oczyszczalni ścieków 
oraz wylotu kolektora odprowadzającego ścieki oraz dokonano poboru prób 
ścieków i stwierdzono, że ścieki były klarowne, nie wydzielały nieprzyjemnego 
zapachu, nie powodowały w wodach odbiornika formowania się piany, a teren 
oczyszczalni był utrzymany w należytej czystości. 

Ze względu na liczne interwencje mieszkańców odnośnie emitowania odorów i 
związanej z tym uciążliwości Zakładu odnośnie dokonano oględzin potencjalnych 
źródeł powstawania odorów na terenie Zakładu, a to budynku produkcyjnego z 
muldą przyjęcia surowca, kotłowni, zbiorników na tłuszcz, myjni samochodów i sieci 
kanalizacyjnej.  
Wszystkie obiekty znajdowały się w należytej czystości, ładzie i porządku i według 
badań organoleptycznych nie wydzielały odorów i smrodu. 
W dniach 29 maja, 1 i 12 czerwca 2017 r. dokonano organoleptycznie sprawdzenia 
uciążliwości zapachowych, związanych z funkcjonowaniem Zakładu w różnych 
miejscach miejscowości Manasterz, Leżachów, Sieniawa, Czerce podczas 
zróżnicowanych warunków atmosferycznych. 
Podczas oględzin stwierdzono wyczuwalny zapach, charakterystyczny dla 
prowadzonej działalności, jedynie na terenie Zakładu i w jego pobliżu od strony 
bramy wjazdowej. 

(dowód: akta kontroli str. 211-235) 
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7) W 2017 r. mieszkańcy Gminy Sieniawa złożyli do WIOŚ 32 skargi, w różnej 
formie, na działalność Zakładu. 
Skarżącym udzielono, z zachowaniem ustawowych terminów, stosownych 
odpowiedzi na skargi, w których stwierdzono, m.in. że Zakład dotrzymuje 
obowiązujących standardów emisji dla wszystkich mierzonych substancji (pyłu, 
dwutlenku siarki i tlenków azotu), nie stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji 
instalacji do dezodoryzacji, a oględziny potencjalnych źródeł powstawania odorów 
nie wykazały żadnych uchybień, które miałyby wpływ na zwiększoną emisję odorów. 
Przeprowadzone pomiary zanieczyszczeń powietrza w pasie obejmującym 
miejscowości zlokalizowane w otoczeniu Zakładu, bez powiadamiania Zakładu 
o terminie pomiarów, w żadnym z punktów pomiarowych nie wykazały żadnych 
substancji chemicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 104-111; 196-197) 
 
8) W dniu 27 kwietnia 2017 r. od sołtysa wsi Manasterz wpłynął do WIOŚ wniosek 
o rozszerzenie o miejscowość Manasterz oceny oddziaływania na środowisko 
funkcjonowania Zakładu z powodu smrodu oraz planowej budowy ferm drobiu. 
WIOŚ w dniu 9 maja 2017 r. udzielił sołtysowi odpowiedzi, w której poinformował, że 
w dniach 21 – 23 września 2016 r. została przeprowadzona w Zakładzie kontrola 
z zakresu ochrony środowiska i nie wykazała naruszeń związanych 
z oddziaływaniem Zakładu na środowisko.  
Przeprowadzone pomiary wykazały dotrzymywanie obowiązujących standardów 
emisyjnych dla wszystkich mierzonych substancji (pyłu, dwutlenku siarki, tlenków 
azotu). 
Jednocześnie WIOŚ poinformował sołtysa, że organem właściwym do wydania 
decyzji środowiskowej dla inwestycji fermy drobiu jest Burmistrz Sieniawy, po 
dokonaniu stosownych uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 
oraz organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz właściwym, 
państwowym, powiatowym inspektorem sanitarnym. 

(dowód: akta kontroli str. 104-111; 196-197; 244-245) 
 
9) W dniach 22 kwietnia i 8 maja 2017 r. Marian R. mieszkaniec wsi Manasterz 
przesłał do WIOŚ e-maile z żądaniem kontroli w Zakładzie z powodu wiejącego 
fetoru. 
W dniu 9 maja 2017 r. WIOŚ poinformował zainteresowanego o sposobie 
rozpatrzenia e-maili pismem o identycznej treści, jakie skierowano do sołtysa 
Manasterza. 

(dowód: akta kontroli str. 104-111; 196-197; 244-245) 
 
2.2. [...]11 – KOMPOSTOWNIA ODPADÓW W LEŻACHOWIE 
 
1) WIOŚ w dniach 23 – 26 listopada 2015 r. przeprowadził w Kompostowni planową 
kontrolę kompleksową w zakresie przestrzegania wymagań w zakresie:  
- postępowania z odpadami, w tym niebezpiecznymi,  
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 

przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.  
W toku kontroli ustalono, co następuje: 
a) badania przekompostowanego osadu ściekowego z materiałem roślinnym, 
wykonane przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Warszawie i Państwowy 

                                                           
11 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach nie wykazały 
przekroczeń norm zawartości substancji szkodliwych i metali ciężkich (azotu, 
fosforu, potasu, ołowiu, kadmu, niklu, chromu rtęci) oraz nie stwierdzono obecności 
bakterii Salmonella i żywych jaj nicieni z rodzaju Ascaris, Toxocara i Trichuris, 
b) w zakresie gospodarowanie odpadami i osadami:  
- ilość osadów przyjęta do przetworzenia nie przekraczała ilości, określonej 

w decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 21 listopada 2014 r., 
- na terenie Kompostowni nie stwierdzono magazynowania odpadów ulegających 

biodegeneracji, 
c) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:  
- ścieki sanitarne z budynku administracyjnego odprowadzane były do szczelnego 

szamba, po czym wywożone do oczyszczalni ścieków w Sieniawie, 
- ścieki technologiczne z placu dojrzewania kompostu i pozostałych nawierzchni, 

mających kontakt z odpadami, ujmowane są wewnętrznym systemem 
kanalizacyjnym i kierowane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd 
częściowo zawracane są do procesu technologicznego do nawilżania masy 
kompostowej, natomiast ich nadwyżka przekazywania jest do oczyszczalni 
ścieków w Sieniawie, 

- wody opadowo-roztopowe czyste z terenów utwardzonych oraz dachów budynków 
odprowadzane są obecnie do zbiornika bezodpływowego, a docelowo, po 
uzyskaniu stosownego pozwolenia, będą odprowadzane rowem melioracyjnym do 
potoku Czerniawka, 

- wody opadowo-roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie poprzez 
separator zawiesin i substancji ropopochodnych również docelowo będą 
odprowadzane rowem melioracyjnym do tego potoku – wniosek o wydanie 
pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód Kompostownia 
złożyła w kwietniu 2015 r., 

d) w zakresie ochrony powietrza:  
- źródłem zorganizowanej emisji do powietrza jest piec, opalany trocinami TZG-

1000, zainstalowany w suszarni o mocy do 1MW,  
- źródłem niezorganizowanej emisji jest biofiltr powierzchniowy, służący do 

usuwania zanieczyszczeń powietrza z wentylacji pryzm kompostowych, 
zlokalizowanych w boksach kompostowych, 

- powietrze z boksów kompostowych doprowadzane jest do biofiltra, szczelnym 
systemem przy pomocy wentylatorów, a produktami końcowymi, powstającymi 
w wyniku przemian metabolicznych w biofiltrze są dwutlenek węgla i woda, 

- źródłem emisji niezorganizowanej jest spalanie paliw w silnikach maszyn 
pracujących na terenie Kompostowni (ładowarka, przerzucarka kompostu, rębak, 
przesiewacz kompostu) oraz transport samochodowy, związany z dowożeniem 
osadów ściekowych i odpadów oraz wywożeniem gotowego produktu. 

W badanym ww. zakresach WIOŚ nie stwierdził żadnych nieprawidłowości 
w działalności Kompostowni. 

(dowód: akta kontroli str. 246-260) 
 
2) W dniach 15 – 20 lipca 2016 r. WIOŚ przeprowadził w Kompostowni 
pozaplanową, problemową kontrolę interwencyjną w zakresie:  
- przestrzegania przepisów ustawy o odpadach,  
- prawidłowości odprowadzania ścieków do wód lub ziemi, 
- wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. 
W toku kontroli ustalono, co następuje: 
- proces otrzymywania kompostu z osadów i odpadów biodegradowalnych, jego 

przechowywanie oraz transport odbywał się zgodnie z wymogami procesu 
technologicznego i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym przedmiocie, 
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- bioreaktory do oczyszczania powietrza po procesowego działały sprawnie, a ich 
hermetyzacja eliminowała emisję zapachową do atmosfery i nie wywierała 
jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko naturalne, 

- w zakresie gospodarki odpadami WIOŚ ustalił, że w 2015 r. procesowi 
przetwarzania poddawane były osady ściekowe o kodzie 19 08 05 w ilości 
8.591,280 Mg, a więc zgodnie z pozwoleniem i w ilości, określonej w decyzji 
Starosty Przeworskiego, 

- charakterystyczny zapach świeżych osadów ściekowych był wyczuwalny tylko 
wokół placu przygotowywania mieszanki kompostowej, zaś w pozostałej części nie 
był wyczuwalny, 

- w zakresie gospodarki ściekowej i odprowadzania ścieków i wód opadowych nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości, 

- inne ustalenia: stwierdzono brak zgłoszenia do WIOŚ zamiaru oddania do 
użytkowania nowobudowanego obiektu bioreaktorów w trybie art. 76 ust. 4 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, niewprowadzenie do „Krajowej Bazy” informacji 
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 r. w trybie art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji12 oraz nieodpowiednie oznakowanie pryzmy na 
placu dojrzewania kompostu w postaci braku daty usypania pryzmy, co stanowiło 
naruszenie punktu 3 decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 22 stycznia 2016 r., 
zezwalającej na przetwarzanie odpadów – nałożono mandat w wysokości 300 zł, 
o czym powiadomiono Starostę Przeworskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 261-296) 
 
3) W dniach 21 – 23 września 2016 r. WIOŚ przeprowadził w Kompostowni 
pozaplanową, problemową kontrolę interwencyjną w zakresie przestrzegania 
przepisów ustawy o odpadach i wprowadzania ścieków do wód lub ziemi. 
W toku kontroli ustalono, co następuje: 
a) w zakresie gospodarki odpadami stwierdzono, że przetwarzanie i transportowanie 
odpadów było zgodne z rygorami zawartymi w decyzjach Starosty Przeworskiego 
z dnia 21 listopada 2014 r., 22 stycznia 2016 r. i 3 marca 2016 r., tj. przetwarzano 
komunalne osady ściekowe, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, surowce 
i produkty nienadające się do spożycia w ilościach nieprzekraczających tych, 
określonych w decyzjach, 
b) w zakresie ochrony powietrza stwierdzono, że:  
- bioreaktory z ujęciem powietrza poprocesowego, oczyszczanego na biofiltrze 

działały sprawnie i zapewniały eliminację emisji zapachowej do atmosfery i nie 
wywierały jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko naturalne, 

- charakterystyczny zapach świeżych osadów ściekowych był wyczuwalny tylko 
wokół placu przygotowywania mieszanki kompostowej, zaś w pozostałej części nie 
był wyczuwalny, 

- w zakresie gospodarki ściekowej i odprowadzania ścieków nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości, poza faktem, że odprowadzanie wód opadowo-
roztopowych nadal nie zostało uregulowane prawnie (w dniu 30 września 2016 r. 
wydano zarządzenie pokontrolne celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego). 

W dniu 30 września 2016 r. o wynikach kontroli w Kompostowni poinformowano 
pisemnie Burmistrza Miasta i Gminy w Sieniawie, a w dniu 21 października 2016 r. 
skarżącego Piotra Z. 

(dowód: akta kontroli str. 297-326) 
 

                                                           
12 Dz. U. Nr 130, poz. 1070 ze zm. 
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4) W dniach 22 - 29 września 2017 r. WIOŚ przeprowadził w Kompostowni planową 
kontrolę problemową w zakresie: 
- przestrzegania przepisów ustawy o odpadach,  
- prawidłowości odprowadzania ścieków do wód lub ziemi, 
- wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
- realizacji zarządzeń pokontrolnych. 
W zakresie gospodarki odpadami ustalono, że Kompostownia, zgodnie z decyzjami 
Starosty Przeworskiego przetwarzała osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, 
surowce i produkty nienadające się do spożycia, ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe, wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych. 
Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie 2016 r. i 2017 r. do dnia kontroli, została 
przekroczona ilość odpadów 02 03 80 (wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa 
produktów roślinnych), określona w decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 
22 stycznia 2016 r., o czym poinformowano Starostę Przeworskiego. 
W zakresie uciążliwości odorowych prowadzonej działalności stwierdzono, że 
specyficzny zapach, typowy dla osadów ściekowych, wyczuwalny był jedynie 
w pobliżu pryzm na placu dojrzewania kompostu oraz przy bramie wjazdowej do 
Kompostowni.  
Proces oczyszczania powietrza przy produkcji kompostu przebiegał właściwie, 
przewożone w trakcie kontroli odpady do kompostowania oraz środki transportu, 
przewożące odpady, były zabezpieczone plandekami, jak również pryzmy kompostu 
na placu dojrzewania były oznakowane i przykryte plandekami. 
W zakresie gospodarki ściekowej i odprowadzania ścieków ustalono, że 
w Kompostowni powstają ścieki przemysłowe (odciek z placu dojrzewania osadu 
i odciek z bioreaktorów i z biofiltra), ścieki po uruchomieniu myjni samochodowej, 
ścieki bytowe oraz zanieczyszczone wody opadowo-roztopowe. 
Odnośnie gospodarki ściekowej i odprowadzania ścieków WIOŚ nie stwierdził 
nieprawidłowości, zaś odnośnie odprowadzania wód opadowo-roztopowych 
ustalono, że Starosta Przeworski decyzją z dnia 6 maja 2016 r. odmówił wydania 
pozwolenia wodnoprawnego, jako zbędnego w tej sprawie, gdyż naruszyłoby to 
ustalenia, określone w tej sprawie w decyzjach o warunkach zabudowy oraz 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  
W zakresie realizacji obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze 
środowiska, wnoszeniem opłat z tego tytułu oraz realizacji wniosków pokontrolnych 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 327-399) 
 
3. SKARGI W SPRAWIE ODORÓW Z ZAKŁADU I KOMPOSTOWNI 

BEZPOŚREDNIO KIEROWANE DO GIOŚ 
 
1) Skarga Piotra Z. z dnia 4 listopada 2016 r., dotycząca działalności Kompostowni 
oraz na działania WIOŚ w tej sprawie. 
W dniu 16 listopada 2016 r. GIOŚ wezwał WIOŚ o przekazanie akt sprawy 
i złożenie wyjaśnień. 
W dniu 18 listopada 2016 r. WIOŚ przekazał do GIOŚ dokumentację kontroli, 
przeprowadzonych w Kompostowni w dniach 23 – 26 listopada 2015 r., 15 – 20 lipca 
2016 r., 21 – 23 lipca 2016 r., 21 – 23 września 2016 r., dokumentację związaną 
z pismami i e-mailami skarżącego i żony z dnia 8, 16, 18 lipca 2016 r., 2, 11 sierpnia 
2016 r., 4 listopada 2016 r. wraz z udzielonymi terminowo odpowiedziami oraz 
żądanymi wyjaśnienia w sprawie. 
Z treści przesłanych wyjaśnień wynika, że w działalności Kompostowni nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  
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Wszelkie instalacje działają prawidłowo, w gospodarce ściekowej i odprowadzanych 
ściekach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych ilości niebezpiecznych 
substancji, określonych w zezwoleniu Starosty Przeworskiego. 
Na terenie Kompostowni zlokalizowane były budowle i urządzenia wymienione 
w decyzji Starosty Przeworskiego, udzielającej pozwolenia na ich budowę. 
W dniu 1 grudnia 2016 r. GIOŚ poinformował skarżącego i WIOŚ, że skarga nie 
może zostać rozpatrzona w terminie z powodu dużej liczby skarg i wniosków, zbiegu 
terminów i spiętrzenie spraw i będzie rozpatrzona do dnia 30 grudnia 2016 r. 
W dniu 28 grudnia 2016 r. GIOŚ udzielił skarżącemu odpowiedzi na skargę, w której 
stwierdził, że: 
- instalacja Kompostowni na przetwarzanie odpadów nie wymaga prawnie 

pozwolenia zintegrowanego, ponieważ moc przerobowa instalacji nie przekracza 
wartości progowej 25.000 Mg/rok, określonej w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska, jako całości13,  

- podczas prowadzonych kontroli nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej ilości 
zanieczyszczeń, określonej w decyzji Starosty Przeworskiego, 

- w toku kontroli 21 – 23 września 2016 r. stwierdzono, iż jeden wylot z kolektorów 
wód opadowych, którymi nie odprowadzano ścieków, był połączony poprzez 
studzienkę kanalizacyjną ze zbiornikiem na wody opadowo-roztopowe i stan ten 
nie był prawnie uregulowany, wobec czego WIOŚ wystąpił do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przeworsku z wnioskiem o podjęcie 
stosownych działań, 

- WIOŚ nie uczestniczył w postępowaniach w sprawie wydania decyzji 
środowiskowych odnośnie budowy Kompostowni oraz decyzji dotyczącej 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był o nich informowany, a decyzje te 
zostały, zgodnie z właściwością, wydane przez Starostę Przeworskiego, 

- Kompostownia nie poinformowała WIOŚ o planowanym terminie oddania do 
użytkowania obiektu bioreaktorów, dlatego też dyrektor Kompostowni został 
ukarany mandatem karnym, 

- odnośnie uciążliwości zapachowych stwierdzono, że podczas obu kontroli 
prowadzonych w Kompostowni, charakterystyczny zapach świeżych osadów 
ściekowych wyczuwalny był tylko wokół placu przygotowania mieszanki 
kompostowej, natomiast w pozostałej części Kompostowni i okolicy nie 
stwierdzano wyczuwalnego zapachu. 

W podsumowaniu odpowiedzi GIOŚ stwierdził, że działania podejmowane przez 
PWIOŚ wobec Kompostowni były właściwe i nie ma podstaw do uznania skargi za 
zasadną. 
Ponadto GIOŚ stwierdził, że WIOŚ, zgodnie z wnioskami, podejmował kontrole ww. 
podmiotu oraz prawidłowo informował o ustaleniach kontroli i podjętych działaniach 
pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 400-413) 
 
2) Skarga Piotra Z. z dnia 31 stycznia 2017 r. i 13 czerwca 2017 r. na działalność 
Kompostowni i działania WIOŚ w tej sprawie oraz interwencja senatora Mieczysława 
Golby z dnia 29 maja 2017 r. 
W dniu 8 lutego GIOŚ wezwał WIOŚ o przekazanie dokumentów i złożenie 
wyjaśnień odnośnie zarzutów zawartych w skardze. 
W dniu 14 lutego 2017 r. WIOŚ przekazał dokumenty i złożył wyjaśnienia, w których 
stwierdził, m.in. że: 

                                                           
13 Dz. U. z 2014 r., poz. 1169 
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- sprawą magazynowania kompostu poza terenem Kompostowni, na prywatnej 
działce, zajmował się Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa i on udzielił skarżącemu 
w dniu 12 grudnia 2016 r. odpowiedzi, w której stwierdził, że nie ustalono żadnych 
nieprawidłowości w składowaniu kompostu, 

- w kwestii spalania odpadów tworzyw sztucznych na działce Nr 689/3 
w Leżachowie, zgłaszane w dniu 26 października 2016 r., w dniu następnym 
zostało przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, z wnioskiem 
o podjęcie czynności, jednakże Policja stwierdziła w odpowiedzi do WIOŚ z dnia 
25 listopada 2016 r., że czynu nie popełniono i nie skierowano wniosku o ukaranie 
do sądu, 

- kwestia wymagalności pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji 
Kompostowni jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez GIOŚ, 
ponieważ PWIOŚ odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie 
wstrzymania użytkowania tej instalacji z braku podstaw faktycznych. 

Pismami kierowanymi do skarżącego przez GIOŚ przesuwano dwukrotnie termin 
odpowiedzi do dnia 21 kwietnia, a następnie do dnia 30 czerwca 2017 r. 
WIOŚ dotychczas nie otrzymał żadnej informacji z GIOŚ o sposobie rozpatrzenia 
skargi. 

(dowód: akta kontroli str. 414-433) 
 
PWIOŚ oświadczył, że „planowanie kontroli w okresie rocznym odbywa się w WIOŚ 
w oparciu o wymogi ISK, administrowanego przez GIOŚ.  
Roczne plany działalności kontrolnej sporządzane są przez wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska w oparciu o wytyczne przygotowane przez GIOŚ, 
które uwzględniają: m.in. misję IOŚ, cele strategiczne i priorytety, które są do 
zrealizowania w danym roku, obowiązki wykonania kontroli zakładów zgodnie 
z przepisami unijnymi i krajowymi oraz wynikające z porozumień pomiędzy 
organami na szczeblu centralnym i wojewódzkim, rodzaje instalacji istotnych dla 
realizacji przyjętych priorytetów, oczekiwania stron zainteresowanych działalnością 
IOŚ w okresie objętym planem. 
Elementem przy przygotowywaniu rocznego planu kontroli w terenie jest możliwość 
wygenerowania z ISK imiennego wykazu zakładów, które powinny zostać ujęte 
w rocznym planie kontroli.  
System ten kategoryzuje zakłady od I do IV. Z kategoryzacją zakładów związana 
jest częstotliwość ich kontroli, co ma bezpośredni wpływ na zawartość rocznego 
planu kontroli.  
Wykaz zakładów zaproponowanych przez system należy poddać weryfikacji pod 
kątem potrzeb i zadań specyficznych dla województwa.  
Zakłady I kategorii muszą być ujmowane w planach co roku, zakłady II kategorii 
muszą być ujmowane w planach nie rzadziej niż raz na 3 lata, zakłady III kategorii – 
co 4 lata oraz zakłady IV kategorii co 5 lat lub rzadziej.  
Zakłady pozostałe z V kategorii nie muszą być ujmowane w planach kontroli.  
Zakład[...]14 jak i [...]15 Kompostownia Odpadów w Leżachowie były kategoryzowane 
przez ISK jako zakłady kategorii III przewidziane do kontroli co 4 lata.  
W związku z interwencjami mieszkańców przedmiotowe zakłady planowane były do 
kontroli z większą częstotliwością niż to wynika ISK.  
W analizowanym okresie w Zakładzie [...]16 przeprowadzono 5 kontroli z wyjazdem 
w teren, w tym 4 kontrole planowe i 1 kontrolę pozaplanową. W tym okresie 
                                                           
14 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
15 Jw. 
16 Jw. 
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sporządzono również 17 adnotacji z kontroli dokumentów zakładu w zakresie 
ochrony środowiska. [...]17 Kompostownia Odpadów w Leżachowie (oddany do 
użytkowania w 2015 r.) został skontrolowany w 2015 r. i 2016 r., przy czym w 2016 
r. przeprowadzono 2 kontrole pozaplanowe, interwencyjne.  
Dodatkowo sporządzono 2 adnotacje z kontroli dokumentów zakładu w zakresie 
ochrony środowiska. Jego następca prawny zakład [...]18 został skontrolowany w 
2017 r.  
Poza kontrolami w 2017 r., rozpoznawano uciążliwości zapachowe pochodzące 
z obu zakładów, mając na względzie interwencje mieszkańców, poprzez wykonanie 
pomiarów monitoringowych zanieczyszczeń powierza w pasie obejmującym 
miejscowości zlokalizowane w otoczeniu zakładu, celem sprawdzenia czy nie są 
przekroczone wartości odniesienia substancji zanieczyszczających w powietrzu. 
Zakłady nie były poinformowane o terminie przeprowadzenia tych pomiarów. 
Pomiary przeprowadzono dostępnymi detektorami gazowymi tj. spektrometrem 
ruchliwości jonów RAID M-100, detektorem fotojonizacyjnym miniRAE 3000 oraz 
urządzeniem do wykrywania substancji chemicznych powietrza - spektometr mas 
E2M.  
Badania wykonano w pięciu punktach pomiarowych, w miejscowościach: Sieniawa 
od strony Leżachowa, Leżachów – okolice kompostowni, Leżachów – od strony 
zakładu [...]19, Leżachów przy zakładzie [...]20, Manasterz.  
Spektometr ruchliwości jonów RAID M-100 jest detektorem gazów niebezpiecznych.  
Jest skalibrowany na amoniak, chlor, dwutlenek siarki, dizocyjanian toluenu, cyjanki 
oraz związki chloroorganiczne.  
W trakcie badań w żadnym z punktów pomiarowych aparat nie sygnalizował 
obecności tych substancji w powietrzu w stężeniach przekraczających progi detekcji. 
Detektor fotojonizacyjny MiniRAE 3000 to niespecyficzny detektor służący do 
ciągłego monitorowania lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu na 
zakresie ppm (części na milion).  
Jego wskazania informują o obecności substancji chemicznych w powietrzu. 
Jedynie w punkcie znajdującym się w bezpośrednim pobliżu zakładu [...]21 aparat 
wykazywał obecność lotnych związków w ilości do 3 ppm.  
Wskazania detektora w tym punkcie potwierdzone były przez wrażenia 
organoleptyczne – nieprzyjemny zapach. 
W pozostałych punktach pomiarowych detektor nie wykazywał obecności substancji 
w powietrzu.  
Na podstawie wykonanych analiz za pomocą spektrometru masowego E2M 
stwierdzono, że w żadnym z punktów pomiarowych nie udało się zidentyfikować 
żadnych substancji chemicznych. 
W latach 2012-2017 na łączną ilość kilkudziesięciu interwencji z terenów Gminy 
Sieniawa ok. 90 % interwencji dotyczyło uciążliwości zapachowych (tzw. 
odorowych).  
Pozostałych ok. 10 % interwencji dotyczyło innych zagadnień, m.in. planowanej 
budowy fermy drobiu w Leżachowie, planu rozbudowy ww. Zakładu [...]22 oraz 
odprowadzania nienależycie oczyszczonych ścieków z tego Zakładu.  
Interwencje dotyczące uciążliwości zapachowych stanowią znaczący odsetek 
wszystkich interwencji, jakie wpływają do organów IOŚ.  

                                                           
17 Jw. 
18 Jw. 
19 Jw. 
20 Jw. 
21Jw. 
22 Jw. 
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Organy te, jak wynika zdanych statystycznych GIOŚ, w 2016 r. rozpatrzyły ponad 
1 tysiąc interwencji, które dotyczyły uciążliwości zapachowej.  
Najwięcej z nich dotyczyło, m.in. eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz stosowania 
w rolnictwie komunalnych osadów ściekowych i nawozów naturalnych.  
Interwencje dotyczyły ponadto ferm chowu i hodowli zwierząt (przede wszystkim 
trzody chlewnej, drobiu i zwierząt futerkowych), składowisk odpadów oraz zakładów 
przetwarzania odpadów (przede wszystkim spalarnie odpadów i kompostownie) 
oraz różnego typu zakładów przemysłowych.  
Również na terenie województwa podkarpackiego problem uciążliwości 
zapachowych powoduje coraz liczniejsze konflikty społeczne.  
Najliczniejsze dotyczą ubojni drobiu [...]23, spalarni odpadów [...]24 i innych zakładów 
w obszarze przemysłowym [...]25 oraz oczyszczalni ścieków [...]26.  
Poza Rzeszowem problem uciążliwości zapachowych związany jest przede 
wszystkim z eksploatacją ferm chowu i hodowli zwierząt, stosowaniem 
i przechowywaniem nawozów naturalnych przez rolników indywidualnych oraz 
przetwarzaniem odpadów poubojowych w zakładzie [...]27. 
Zagadnienia dotyczące uciążliwości odorowych w przepisach o ochronie środowiska 
dotychczas nie zostały uregulowane prawnie.  
Od kilkudziesięciu lat prowadzone są prace legislacyjne w sprawie opracowania 
ustawy regulującej uciążliwości zapachowe tzw. „ustawy odorowej”, która dawałaby 
narzędzie prawne Inspekcji przy kontroli takich podmiotów.  
W Wytycznych do planowania działalności organów IOŚ w 2018 r., zatwierdzonych 
przez GIOŚ, zadeklarowano opracowanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu 
uciążliwościom zapachowym w 2018 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 434-435) 
 

NIK podziela stanowisko WIOS że w polskim prawodawstwie brak jest przepisów 
prawa materialnego, określających dopuszczalne wartości zapachów (odorów) 
w powietrzu, jak również rozporządzenia wykonawczego do art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska28, co w praktyce uniemożliwia 
obiektywną ocenę uciążliwości zapachowych dla środowiska i nie daje szerszych 
możliwości dyscyplinowania przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ) podmiotów, 
stwarzających takie uciążliwości. 
W wersji ustawy, obowiązującej do 29 czerwca 2006 r., w treści art. 222 ust. 
5 zawarto sformułowanie, iż „minister właściwy do spraw środowiska, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze 
rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody 
oceny zapachowej jakości powietrza”, natomiast w wersji, obowiązującej od 
20 czerwca 2006 r., dokonano zmiany zapisu na „może określić29”, a zatem 
zrezygnowano z obligatoryjności wydania przepisów wykonawczych w tym zakresie. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

                                                           
23 Jw. 
24 Jw. 
25 Jw. 
26 Jw. 
27 Jw. 
28 T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm. 
29 Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
Wszystkie skargi i wnioski zostały rozpatrzone według obowiązujących w WIOŚ 
Zasad, tj.: 
- niezwłocznie zostały zarejestrowane w stosownych rejestrach, 
- w niezbędnym zakresie przeprowadzono czynności kontrolne w wymaganych 

przypadkach, 
- zostały rozpatrzone i przeanalizowane przez organy według właściwości 

kompetencyjnej, 
- w przypadkach braku kompetencji ustawowych zostały przekazane do 

rozpatrzenia innym organom według właściwości, 
- w obowiązujących terminach udzielono stosownej, wyczerpującej odpowiedzi. 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK30, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 
 

 

Rzeszów, dnia …… stycznia 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka Mieczysław Fajger 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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Jacek Wolan 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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30 Dz.U. z 2017 r., poz. 524 j.t. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


