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Na podstawie art. 96a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((j .t Dz.U.
z 20l6r., poz. 672, z późn. zm.) oraz ustaleń koiitroli przeprowadzoiiej w dniach 8 i 29.) 1.20}6r.
w Gmiiiie Jasienica, 43-385 Jasieiiica 159, udokumeiitowanych protokołem koiitroli sir BIB 206/20 16
ZALECAM:

1. Podjąć działaiiia w zaki-esie peliiej realizacji zadaii zawartycli w Plaiiie Działań
Krótkotermiiiowycli - teri'nin - iiiezwłocziiie.
2.

?zo.stahizi zadań ujętych
Uz?ipełnić sprawozdaiiie za 20]5 rok o iiiforinacje z realizacji pozostałycli
wharmonograi'nie POP i przed'toży«:, Marszałkowi WqjewództwaSlski
Śląskiego - termin niezwłoczn ie.

3.

W sprawozdaniacli z realizacji liarmonograin?i POP wykazywać w przyszłości realizację
wszystkicli zadań określoiiych w liarmoiiogramie - termiii - iia bieżąco.

4. Termiiiowo przesyłać sprawozdaiiia z realizacji działań iiaprawczych określoiiycli
w haromoiiogramie POP - termin - na bieżąco.

Wyznaczam termiii przesłania pisemnej iiiforinacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Katowicacli Delegat?ii-a w Bielsk?i-Białej o zakresie podjętych
i zrealizowanych działati ski,%cycli wyelimii'iowaiiici wskazaiiycli w zaleceiiiu naruszeń
w p?iiiktacli ]- 4 iia dzieii 31.Ol.20l7r.
UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleii kontro)i przeprowadzone'3 przez inspektorów Śląskiego Wojewódzkiego

Inspektorat?i Ochroiiy Środowiska w diiiacli 8 i 29.1 I.20l6r. w Gmiiiie Jasieiiica, 43-385 Jasienica
159, udokui'nentowanych protokołei'n koiitroli m- BIB 206/20?6 stwierdzoiio nieprawidłowości
wzakresie przestrzegaiiia wymagaii ocliroiiy środowiska. W związku zpowyższym Kierownik

Delegatury
WIOŚ w Bielsku Ź Białej działający z upoważnienia Śląskiego Wojewódzk:ego ?iispektora
atury W.

Ochroiiy
!;rodowiska zalecił w punktach 1- 4 ich ?isuiiięcie.
my Srodi

Ad.] W czasie ]<oi'itro!i tistaloi'io, źe nr koiiti-olowaiiym okresie tj. w latach 2015-2016 Ginina Jasienica
nie realizowała w pełiii zadaii zawarlycli w pkt. 4 4 Plaim Działań Krótkoterminowycli POP, tj. nie
powiadamia iiistytucji z listy adresowej o ogłoszei'iiu poziomów alarinowycli Ill i IV. Poiiadto iiie
posiada procedury postępowania w przypadk?i wystąpienia poziomów alarinowycli.
Ad.2 i3 W czasie koiitroli ustaloiio, że sprawozdanie z realizacji zadaii Program?i Ocliroiiy Powietrza
za 20l5r. nie uwzględnia rozliczenia wszystkicli iiałożoiiycli iia Gi'niiię Jasienica zadaii okreslonych

w pkt. 5.4. Prograimi Ocliroiiy Powietrza, zatwierdzoiiego cicliwa% Sejinikci Województwa Śląskiego
i'ir IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 20l4r. Nie ciwzględiiioiio iiifori'nacji o realizacji działaii o kodach:
SlsSl ZK - Ogrmiczenie emźsfi ze źródel koiiiunikac)jnych, ,';IWŚ PP - .';pójna polityka planowania

przestrzennego, SlsŚl ZW - Działania wspomagające.

Ad.4 Kontrola wykazała, że sprawozdanie z realizacji działań naprawczych za 2010 i 20l4r. zostało
przesłane do właściwego organu z niedotrzymaniei'n terminu określonego w POP. Kontrolowany nie

przedstawił potwierdzeń złożenia sprawozdań za 201? i20l2r.
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 96a cist. 4 ustawy Prawo ocl'iroiiy środowiska koiitrolowaiiy organ może zgłosić na
2.

pisiriie zastrzeżeiiia do zaleceii pokoiitroliiycl'i w teri'ninie 14 dni od dnia icl'i doręczenia.
Wojewódzki iiispektor ocliroiiy środowiska ustosunkowuje się, zgodiiie z art. 96a ust. 5 ustawy

Prawo oclirony środowiska do zastrzeżei'i koiitrolowanego organu w terminie 14 dni od dnia ich

doręczenia.

3. Kontroiowaiiy organ, w termiiiie 30 di'ii od diiia doręczeiiia ?istosciiikowai'iia się wojewódzkiego
inspektora oc)iroiiy środowiska do jego zasti'zeżeii, powiadainia go o realizacji zaleceń
pokoiitroliiycli i zawartycl'i w iiicli uwag i wi'iiosków, mając na uwadze ziniaiiy wynikające
z uwzględnioiiycli przez wojewódzkiego iiispektora ocliroiiy środowiska zastrzeżeń.

4. Stosownie do art. 315a ustawy Prawo ochrony środowiska, gdy kontrolowany organ iiie realizuje
zaleceń pokontrolnych, w zakresie dotrzymania terrninów uchwalenia programów ochrony
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
wymierza w drodze decyzji admiiiistracyjiią karę pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 500 000
zł.

5. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaiiiu przed sądami admiiiistracyjnymi dnia 30

sierpiiia 2002r. (i.t. Dz.U. z 20l6r. poz. 718, z późii. zm.), iia zalecenie pokontrolne Śląskiego
Wojewódzkiego ?iispektora Ocliroiiy Środowiska, stroiiie przysługuje skarga do SWo3ev=iódzkieg,,o
%d?i Admiiiistracyjiiego Gliwicacli za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ocliroiiy Środowiska po wyczerpaiii?i śi-odków zaskarżenia, tj. w termiiiie 30 dni od dnia
doręczeiiia odpowiedzi Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska iia wezwaiiie

do usuiiięcia iiaruszenia prawa I?ib vv teri-niiiie 60 diii od diiia wiiiesieiiia wezwaiiia do ?is?inięcia
iiaruszenia prawa, w przypadku brak?i odpowiedzi iia wezwaiiie. Wezwanie do usunięcia

naruszeiiia prawa inożiia wiiieść do Śląskiego Wqjewódzkiego li'ispektora Oclirony Środowiska na
piśmie w termiiiie 14 di'ii od diiia doręczeiiia zalecenia pokontrolnego.
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