
Powiat grodzki Katowice - 2012rok

Informacja o wynikach kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach przeprowadzonych w 2012 roku w obiektach o istotnym znaczeniu

dla miasta Katowice

W ramach planowanej działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach w 2012r. zostały przeprowadzone kontrole podstawowe -
obejmujące wszystkie komponenty środowiska oraz kontrole problemowe dotyczące
wybranych zagadnień lub określonego komponentu środowiska.
Poza planowaną działalnością kontrolną WIOŚ Katowice były realizowane kontrole
interwencyjne, wszczęte na podstawie wniosków mieszkańców lub innych organów
zgłaszających uciążliwości dla środowiska.
W 2012r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził na
terenie miasta Katowice łącznie 42 kontrole, w tym:

• 7 - kontroli w zakresie gospodarki odpadami,
• 9 - kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
• 9 - kontroli w zakresie ochrony powietrza,
• 2 - kontrole w zakresie ochrony akustycznej,
• 1 - kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom,
• 12 - kontroli w zakresie kontroli rynku,
• l - w zakresie oceny wypełniania wymagań rozporządzenia parlamentu europejskiego i

rady w sprawie REACH
• l - kontrola związana z uzyskaniem pozwolenia na zamknięte użycie GMO

GOSPODARKA ODPADAMI
1
Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" SA w Likwidacji, ul. Woźniaka 12c
Kontrola. dotyczyła sprawdzenia realizacji przez likwidatora zakładu (stan likwidacji od
2008 r.) decyzji naprawczej w zakresie likwidacji "bomby ekologicznej", tj. szlamów
cynkowych zgromadzonych w nieuszczelnionych osadnikach ziemnych (początkowo w ilości
ok. 174 tys. Mg, a według stanu na koniec 2012 r. w ilości około 122 tys. Mg).
Ustalono, że odpady cynkonośne nagromadzone w poprzednich latach na terenie
zlikwidowanego w 2002r. Wydziału Cynku - HMN SA stanowią poważne zagrożenie dla
środowiska; charakteryzują się znaczną zawartością zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich
(cynk, ołów, kadm), co powoduje ich uwalnianie się pod wpływem oddziaływania czynników
atmosferycznych do górotworu. Wyniki monitoringu wód podziemnych w rejonie osadników
wskazują na utrzymujące się wyjątkowo wysokie zanieczyszczenie tych wód.
W 2005r. Huta przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia zmierzającego do ograniczenia
szkodliwego oddziaływania osadników szlamów cynkowch, do czego została zobowiązana
początkowo decyzją "naprawczą" Wojewody Śląskiego z 2001r., a od 2005r. decyzją
Prezydenta Katowic, uzgadniającą projekt rekultywacji terenu osadników. Termin wykonania
prac polegających na wydobywaniu szlamów z osadników, przekazaniu ich uprawnionym
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia (głównie do zagospodarowania w instalacji
pieców przewałowych "Bolesław Recycling" Sp. z 0.0. w Bukownie ) oraz rekultywacja
oczyszczonego obszaru - został wyznaczony pierwotnie na połowę 201Or., a potem
wydłużony do 2015r.- po zatwierdzeniu nowej koncepcji rekultywacji.
HMN "Szopienice" SA w Likwidacji opracowała w 2009r. nową koncepcję polegająca na
tymczasowym zgromadzeniu odpadów uboższych w cynk, tj. o niższej niż 12% zawartości
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cynku (po rozpoznaniu oszacowano na około 80 tys. Mg), w niecce uszczelnionego uprzednio
osadnika nr 2, z którego w latach poprzednich została usunięta prawie cała ilość zalegających
tam szlamów. Następnie przewiduje się henn etyczne przykrycie odpadów zgromadzonych
w tym osadniku i bezpieczne dla środowiska zmagazynowanie ich do czasu znalezienia
efektywnej metody przerobu tych odpadów. Założono czas magazynowania tych odpadów na
lata 2015-2018.
Równocześnie przewiduje się systematyczne usuwanie szlamów bogatszych w cynk (powyżej
12%), tj. w ilości oszacowanej na około 70 tys. Mg - do zagospodarowania. Granica min.
12% zawartości cynku w odpadach została określona przez "Bolesław Recykling" Sp. z 0.0.

jako poziom opłacalności przerobu szlamów w piecu przewałowym, w celu wytworzenia
tlenku cynku dla potrzeb przemysłu metali nieżelaznych - główny odbiorca Huta Cynku
Miasteczko Śląskie SA. Następnie przewiduje się zrekultywowanie terenu po opróżnionych
osadnikach nr l i nr 3 w celu przygotowania tego terenu do sprzedaży. Taki kierunek
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko został zaakceptowany w kolejnej
decyzji Prezydenta Katowic z listopada 2009 r., w której określono tennin zakończenia
całości prac na koniec 2015r.
Tempo przebiegu dalszych prac w zakresie: wydobycia odpadów cynko nośnych, przekazania
ich do wykorzystania oraz rekultywacja rejonu osadników jest uzależnione od szybkości
pozyskiwania środków pochodzących ze sprzedaży majątku likwidowanej Huty, których
część jest przeznaczona na kontynuację ww. przedsięwzięcia.
W związku z zaistniałymi trudnościami w generowaniu środków finansowych niezbędnych
do tenninowej realizacji przedsięwzięcia, Likwidator Huty podjął starania o pozyskanie
środków na usuwanie i przerób szlamów cynkowych z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW.
Likwidator HMN Szopienice SA w Likwidacji uzyskał w drugiej połowie 20 lOr.
dofinansowanie:
z WFOŚiGW w Katowicach na realizację przedsięwzięcia, co pozwoliło na tenninowe oraz
w założonych ilościach - usuwanie odpadów w okresie od IV kwartału 2010 r. do I kwartału
2012r. Łącznie wywieziono z osadników w tym okresie około 24 tys. Mg szlamów
cynkowych.
Począwszy od kwietnia 2012 r. do stycznia 2013 r. prace zostały wstrzymane ze względu na
brak środków finansowych na kontynuację zadania, ponieważ Likwidator Huty oczekiwał na
przyznanie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, która została ostatecznie udzielona w grudniu
2012r. Przystąpienie do kontynuacji przedsięwzięcia powinno nastąpić pod koniec lutego
2013r., tj. po otrzymaniu pierwszej transzy dofinansowania z NFOŚiGW, po uprzednim
dokonaniu montażu finansowego. Według dokonanych szacunków całkowity koszt realizacji
przedsięwzięcia wyniesie 28 mln zł. Na tę kwotę składają się dotacje funduszy ochrony
środowiska wraz z montażem finansowym środków własnych Huty. Hannonogram rzeczowo-
finansowy przedsięwzięcia przewiduje zakończenie całości prac w IV kwartale 2015 r.
WIOŚ w Katowicach prowadzi na bieżąco kontrolę działań naprawczych realizowanych
przez Likwidatora Huty. Ponadto Inspektorat, począwszy od grudnia 2009r. organizuje
cykliczne spotkania dotyczące przebiegu prac rekultywacyjnych terenu poprzemysłowego
tzw. Kompleksu II Huty, tj. realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu szlamów
cynkonośnych z osadników. W spotkaniach uczestniczą: przedstawiciele Prezydenta Miasta
Katowice, Rady Miasta Katowice, przedstawiciele Regionalnej Sekcji Hutnictwa Regionu
Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, Likwidator Huty Metali
Nieżelaznych "Szopienice" SA w Likwidacji oraz Firma .Florex" Sp. z 0.0. w Katowicach -
wykonująca zadanie na zlecenie Likwidatora Huty.
WIOŚ w Katowicach oraz Prezydent Katowic są na bieżąco informowani o prowadzonych
przez Likwidatora działaniach i postępie prac w zakresie likwidacji osadników szlamowych
oraz wynikach monitoringu środowiska w tym rejonie.
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Należy podkreślić, że tempo realizacji decyzji naprawczej Prezydenta Katowic jest ściśle
uzależnione od pozyskania środków finansowych na ten cel. Głównym zadaniem służb
Prezydenta Katowic oraz WIOŚ Katowice jest wyegzekwowanie realizacji obowiązków
zawartych w decyzji naprawczej w celu sfinalizowania przedsięwzięcia i doprowadzenia do
rekultywacji terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozwiązanie trudnego problemu
ekologicznego w wyznaczonym terminie.
2.
Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8
Zakład był kontrolowany dwukrotnie w 2012r. w zakresie eksploatacji instalacji do
termicznego przekształcania odpadów medycznych (zakład zarządza również składowiskiem
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Katowicach, przy ul. Żwirowej).
Kontrola przeprowadzona w sierpniu 2012 r. dotyczyła sprawdzenia eksploatacji instalacji
spalarni w związku ze zmianą posiadanego pozwolenia. Kontrola w grudniu 2012r. została
przeprowadzona na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego dotyczący sprawdzenia
funkcjonowania instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (zgodnie z art.
27 ust. 3 ustawy o odpadach), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
wydania nowej decyzji - pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na
unieszkodliwianie i odzysk oraz zbieranie i transport odpadów, w związku z eksploatacją
instalacji do termicznego przekształcania odpadów (składającej się z dwóch linii
technologicznych: aktualnie eksploatowanej spalarni odpadów oraz zbudowanej
w sąsiedztwie, przygotowanej do użytkowania drugiej linii technologicznej).
Ustalono, że ZUO w Katowicach eksploatuje aktualnie instalację do termicznego
przekształcania odpadów medycznych (instalacja typu Purotherm-Pyrolise firmy AMeO
produkcji austriackiej, wyposażona w komorę pirolizy, zdolność przerobowa wynosi
2000 Mg/rok; oczyszczanie gazów odlotowych dwustopniowe: suche w filtrze pulsacyjnym
oraz mokre). Planowane jest oddanie do użytkowania drugiej linii technologicznej,
francuskiej firmy ATI MULLER, typu HP 1250 (nowa linia technologiczna spalami odpadów
z piecem obrotowym, zdolność przerobowa - 2730 Mg/rok; wyposażona w dwustopniowy
system suchego oczyszczania spalin w reaktorach gazowych). Sterowanie pracą obydwu
instalacji, jest w pełni zautomatyzowane; realizowane jest poprzez system odrębnie
pracujących urządzeń sterująco-pomiarowo-regulacyjnych. Linie technologiczne spalami
(istniejącej i nowej) są wyposażone w system ciągłego monitoringu procesu spalania
odpadów (monitoring technologiczny) i ciągły monitoring emisji gazów i pyłów do
powietrza. Zgodnie z założeniami projektowymi ww. linie spalarni odpadów będą pracować
zamiennie z powodu ograniczeń technologicznych. W związku z powyższym instalacje do
termicznego przekształcania odpadów (istniejąca i nowa) nie będą zaliczone do instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania powyżej
10 Mg/dobę, zatem nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, lecz decyzji tzw.
sektorowych. Zarządzający instalacją uzyskał decyzję Marszałka Województwa Śląskiego -
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z obydwu instalacji do
termicznego przekształcania odpadów (istniejącej oraz nowej HP 1250). Ponadto
eksploatujący instalacją uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
pochodzących z obiektów instalacji do urządzeń kanalizacyjnych Katowickich Wodociągów
SA. W ramach eksploatacji instalacji Zakład realizuje i będzie realizował obowiązki
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i
warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, obowiązków
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz wymagania wynikające z
ustawy o odpadach.
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Na podstawie analizy dokumentacji oraz oględzin nowej spalarni ustalono, że nowo
wybudowana linia typu HP 1250 została zaprojektowana i wyposażona w urządzenia, które
powinny gwarantować wypełnienie wymagań określonych w powyższych przepisach.
Stan formalnoprawny nowej spalarni odpadów z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo
budowlane został uregulowany. Po przeprowadzeniu prób rozruchowych z pomiarami emisji
gazów i pyłów do powietrza oraz potwierdzeniu spełnienia wymagań technicznych,
eksploatacyjnych i ochrony środowiska, został dokonany ostateczny odbiór inwestycji.
Skierowany został przez inwestora wniosek do PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
instalacji.
W zastosowanej technologii linii HT 1250 zostało przewidziane (podobnie jak w technologii
aktualnie stosowanej na linii Purotherm- Pyrolise) prowadzenie ścisłej kontroli procesu
(monitoring technologiczno-eksploatacyjny) oraz monitoring środowiska w zakresie ciągłej
kontroli emisji gazów i pyłów do powietrza. Nowa instalacja została wyposażona w
niezbędne urządzenia, pozwalające na prowadzenie procesu w sposób umożliwiający
optymalizację i kontrolę warunków spalania odpadów. Zastosowana metoda suchego
oczyszczania gazów odlotowych powinna zapewnić dotrzymanie standardów emisyjnych.
Nowa linia spalarni nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego
pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-
ściekowej.
Ustalenia kontroli wykazały, że uruchomienie i eksploatacja nowej instalacji oraz
utrzymywanie w stanie gotowości technologicznej instalacji już pracującej, w tym
prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami, nie powinno wpłynąć na pogorszenie stanu
środowiska w rejonie jej lokalizacji. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia WIOŚ w
Katowicach nie wniósł zastrzeżeń do uruchomienia nowej linii technologicznej spalarni typu
HP 1250.
Inwestycja została zrealizowana w oparciu o środki budżetu Miasta Katowice (inwestor) oraz
funduszy unijnych. Do nowej instalacji planuje się kierować głównie odpady medyczne, a
także inne odpady w zależności od wolnych mocy przerobowych.
3.
EKO HARPOON-REWITAL Sp. z 0.0. z siedzibą w Katowicach przy ul.Woźniaka
Kontrola wykazała, że Spółka eksploatuje instalację IPPC składającą się z zespołu instalacji
służących do odzysku odpadów olejowych i neutralizacji odpadów płynnych w oparciu o 3
linie technologiczne do unieszkodliwiania płynnych odpadów chromowych, odpadów
zawierających cyjanki, odpadów kwaśno-alkalicznych. Instalacje do unieszkodliwiania
odpadów zawierających chrom i instalacja do unieszkodliwiania odpadów zawierających
cyjanki w roku 2012 nie pracowały ze względu na brak odpadów. Do instalacji
unieszkodliwiania odpadów kwaśno-alkalicznych i do instalacji odzysku emulsji olejowych
były przyjmowane odpady do odzysku i unieszkodliwiania.
W trakcie kontroli ustalono, że ewidencję przyjmowanych odpadów (w 2011 i 2012r.)
prowadzono nierzetelnie, tj. cześć odpadów, które dopuszczono do odzysku lub do
unieszkodliwiania w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego ewidencjonowano jako
przyjęte do tych procesów, lecz w rzeczywistości odpady te nie zostały poddane odzyskowi i
unieszkodliwieniu przez Spółkę EKO-HARPON-REWITAL lecz przekazane kolejnemu
odbiorcy. Taki proces powinien być wykazany w prowadzonej ewidencji jako zbieranie
odpadów. W związku z nierzetelnie prowadzoną ewidencją odpadów zbiorcze zestawienie
danych o odpadach za rok 2011 wymagało korekty
Z przedstawionych w czasie kontroli dokumentów wynika, że Spółka w 2012r Spółka
dotrzymuje warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym w zakresie ilości i
rodzajów odpadów wytwarzanych oraz odpadów poddawanych odzyskowi i
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unieszkodliwianiu w eksploatowanych instalacjach oraz przekazuje odpady uprawnionym
odbiorcom.
Ponadto ustalono, że Marszałek Województwa Małopolskiego udzielił Spółce EKO-
HARPOON -REWIT AL pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków
zawierających substancje szczególnie szkodliwe do środowiska wodnego, wytworzonych
w wyniku eksploatacji instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
W trakcie kontroli Prezes Firmy złożył oświadczenie z którego wynika, że od początku roku
2012 ścieki przemysłowe wytwarzane w toku prowadzonego procesu odzysku
i unieszkodliwiania odpadów są wywożone do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków
Sp. z 0.0. w Oświęcimiu. Na dowód powyższego, przedstawiono faktury z wykonania usług.
Na podstawie tych dokumentów nie uzgodniono bilansu odpadów płynnych przyjmowanych
do odzysku i unieszkodliwienia oraz ilości ścieków wytwarzanych w instalacji i wywożonych
ze względu na stosowanie w dokumentach niezgodnych jednostek miar.
Ustalono, ze Zakład nie prowadził w roku 2012, w ramach monitoringu procesów
technologicznych, pomiarów (w jednostkach objętości) za pomocą przepływomierza ilości
ciekłych odpadów wprowadzanych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, co Spółka
uzasadniła częstymi awariami przepływomierza i błędnymi jego odczytami. Ilość odpadów
wprowadzanych do instalacji była ustalana w oparciu o ich masę określoną w karcie
przekazania odpadów podawaną w tonach, co jest zgodne z wymogami przepisów ustawy o
odpadach, jednak jest naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego. W trakcie kontroli
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nierzetelnie prowadzonej ewidencji odpadów,
nierealizowania monitoringu procesów technologicznych, przyjmowania do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów ścieków technologicznych. Za stwierdzone
nieprawidłowości ukarano Prezesa Spółki mandatami karnymi oraz wydano zarządzenia
pokontrolne, którymi zobowiązano do usunięcia stwierdzonych naruszeń.
4.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z 0.0. przy ul. Obroki 140 w
Katowicach
Kontrolę została przeprowadzona na wniosek tej jednostki, w związku z zamiarem
rozpoczęcia użytkowania nowego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w
Katowicach przy ul.Milowickiej 7A.
Nowy zakład został wybudowany na terenie Wydziału Utylizacji Odpadów MPGK Sp.z 0.0.

przy ul. Milowickiej 7A w Katowicach obok istniejącej Kompostowni niesegregowanych
odpadów komunalnych oraz istniejącej Sortowni odpadów pochodzących z selektywnej
zbiorki surowców wtórnych "u źródła". Założeniem budowy było by frakcja biologiczna
wydzielona w toku funkcjonowania nowej linii technologicznej była kierowana do
przetwarzania w istniejącej Kompostowni.
Celem budowy nowego zakładu wyposażonego w linię do sortowania odpadów i
przetwarzania frakcji positowej w paliwo alternatywne było zmniejszenie ilości odpadów
kierowanych na składowisko, zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych,
zagospodarowanie frakcji biologicznej przeznaczonej do kompostowania oraz oszczędność
pierwotnych nośników energii poprzez zastąpienie ich paliwem alternatywnym.
Nowy Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach został wybudowany w
ramach środków pomocowych wg projektu pt.i.Regionalny program operacyjny dla
województwa śląskiego w 2007-2013" i umożliwi przetworzenie zmieszanych odpadów
komunalnych w 65 tys.Mg/rok.
Stan formalnoprawny budowy zakładu oraz w zakresie korzystania ze środowiska był
uregulowany.
W czasie kontroli ustalono, że nowy Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w
Katowicach został wyposażony w środki techniczne chroniące środowisko przewidziane w
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projekcie technicznym i określone w decyzjach administracyjnych. MPGK Spółka z 0.0.

uzyskała dla nowego zakładu wymagane decyzje określające zakres i warunki korzystania ze
środowiska.
Wobec powyższego ustalono, że instalacja do sortowania odpadów komunalnych i
przetwarzania frakcji positowej w paliwo alternatywne jest wyposażona w niezbędne
urządzenia ochrony środowiska i jej eksploatacja nie powinna oddziaływać niekorzystnie na
środowisko.
5.
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej SA
ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 43 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji zobowiązującym do przeprowadzenia raz w roku kontroli każdej stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Przedmiotem działania PPT PKS SA jest towarowy transport drogowy. Spółka prowadzi
również demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, naprawy pojazdów, serwis
ogumienia, badania techniczne pojazdów w stacji diagnostycznej, utrzymuje myjnię
samochodów ciężarowych i parking strzeżony.
Ustalono, że Spółka ma uregulowany stan formalnoprawny w zakresie korzystania ze
środowiska, ponieważ posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów powstających w związku z
prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także pozwolenie na
wytwarzanie odpadów dla innych instalacji, tj. myjni, stacji kontroli pojazdów, warsztatu
naprawczego i serwisu ogumienia. Ponadto Spółka posiada decyzję o pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzanie do rzeki Rawy wód opadowych z terenu przedsiębiorstwa
oraz na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów i instalacji myjni
samochodowej
Kontrola wykazała błąd w sprawozdaniu o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2011r.,
ponieważ niesłusznie zaliczono do recyklingu proces R1 wykonany u odbiorcy odpadów
gumowych, który jest zaliczany wyłącznie do odzysku energii. Ponadto nie wykazano
wszystkich rodzajów odpadów wytworzonych z pojazdów typu Ml,Nl, a także nie wykazano
wszystkich przedsiębiorców, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu.
Stwierdzone naruszenia były przedmiotem wydanych zarządzeń pokontrolnych. Spółka
powiadomiła Inspektorat o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.
6
INSTALEX S.c. Teresa Urbańczyk - Anna Zielazny przy ulicy Techników 2A
w Chełmie Śląskim
Kontrolę w firmie INSTALEX S.c. Urbańczyk-Zielazny w Chełmie Śląskim przeprowadzono
w związku z informacją skierowaną do WIOŚ w Katowicach, dotyczącą niewłaściwego
postępowania z odpadami wytwarzanymi przez ten podmiot w trakcie remontu drogi i
kanalizacji przy ulicy Mlecznej w Katowicach.
W czasie kontroli ustalono, że firma INSTALEX S.c. w Chełmie Śląskim zajmuje się od
1992r. wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych na terenie kraju, głównie, usługi w tym zakresie wykonuje na terenie
województwa śląskiego.
Kontrola wykazała, że INSTALEX S.C. Urbańczyk-Zielazny w Chełmie Śląskim nie posiada
uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie wytwarzania odpadów, które powstają
podczas prowadzenia prac modernizacyjnych i inwestycyjnych instalacji wodno-
kanalizacyjnych.



rurami z żeliwa sferoidalnego metodą wykopową. Przy wykonywaniu wodociągu metodą
bezwykopową były wykonywane tylko komory powietrzne, które zostały zasypane gruntem
rodzimym. Podczas prowadzenia robót przy wymianie wodociągu z żeliwa sferoidalnego
metodą wykopów otwartych była stosowana osypka piaskowa a resztę wykopu zasypano
gruntem z urobku. Nadmiar gruntu został odebrany przez jednostkę posiadającą stosowną
decyzję zezwalającą na zagospodarowanie przyjętego odpadu. W toku tych prac Spółka nie
prowadziła wymiany nawierzchni drogowej. Kontrola w INSTALEX S.c. Urbańczyk-
Zielazny w Chełmie Śląskim nie potwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami
w trakcie wykonywanych robót.
Na podstawie ustaleń kontroli zostało wydane zarządzenie pokontrolne nakazujące usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie ewidencji. Ponadto skierowano wystąpienie do
Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach dotyczące zagadnień będących w jego
kompetencji oraz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia fimlie kary
pieniężnej za brak decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, regulującej stan
formalnoprawny wytwarzanych odpadów powstających podczas wykonywania przez spółkę
prac modernizacyjnych i inwestycyjnych instalacji wodno-kanalizacyjnych.
7
Zakład Inżynierii Drogowej Maria Rozmus przy ulicy Wodnej 12 w Rudzie Śląskiej
Kontrolę w Zakładzie Inżynierii Drogowej Maria Rozmus w Rudzie Śląskiej przeprowadzono
w związku z informacją pozyskaną przez WIOŚ w Katowicach, dotyczącą niewłaściwego
postępowania z odpadami wytwarzanymi w trakcie prowadzenia remontu drogi na ulicy
Mlecznej w Katowicach.
Ustalono, że Zakład Inżynierii Drogowej Maria Rozmus w Rudzie Śląskiej zajmuje się od
2001r. modernizacją i budową chodników, dróg i autostrad, na terenie kraju, głównie
województwa śląskiego.
Kontrola wykazała, że Zakład Inżynierii Drogowej Maria Rozmus w Rudzie Śląskiej nie
posiada uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie wytwarzania odpadów, które
powstają podczas budowy i remontu przez jednostkę dróg, chodników i autostrad.
Ustalono, że odpady wytwarzane na terenie siedzihy firmy przy ulicy Wodnej 12 w Rudzie
Śląskiej nie są zbierane w sposób selektywny.
Ponadto w czasie kontroli ustalono, że odpady wytwarzane w wyniku prowadzonych
przebudowy ulic, Zakład Inżynierii Drogowej Maria Rozmus deponuje na działce przy ulicy
Brata Alberta 10 w Rudzie Śląskiej, należącej do właścicielki firmy. Ustalono, że jednostka ta
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nie przekazywała jednostkom zewnętrznym odpadów wytwarzanych w toku prac
prowadzonych w 2012r.
Ustalono, że Zakład Inżynierii Drogowej Maria Rozmus nie prowadzi ewidencji odpadów z
zastosowaniem obowiązujących wzorów dokumentów, tj. "kart ewidencji odpadów" i kart
przekazania odpadów". Ponadto ustalono, że kontrolowana jednostka nie sporządziła i nie
przesłała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o
instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów.
W czasie kontroli ustalono, że Zakład Inżynierii Drogowej Maria Rozmus został wybrany w
drodze przetargu przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach i wykonywał usługę
polegającą na wymianie nawierzchni drogowej ulicy Mlecznej w Katowicach,.
W toku tych prac zostały wytworzone odpady z remontu dróg : asfalt, ziemia, krawężniki
itp., które w całości zostały przetransportowane na nieruchomość własności Marii Rozmus
przy ulicy Brata Alberta 10 w Rudzie Śląskiej i w związku z tym na działce nr 904/166 przy
ulicy Mlecznej 37 w Katowicach nie były magazynowane wytwarzane odpady.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zarządzenie pokontrolne nakazujące
usunięcie naruszeń. Ponadto skierowano wystąpienie do Marszałka Województwa Śląskiego
w Katowicach dotyczące zagadnień będących w jego kompetencji. Ponadto wszczęto dwa
postępowania administracyjne: w sprawie wymierzenia kontrolowanej jednostce kary
pieniężnej za brak decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, regulującej stan
formalnoprawny w zakresie wytwarzania odpadów powstających podczas budowy i remontu
dróg oraz w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za pozbywanie się odpadów wbrew
przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami, w związku z deponowaniem
wytworzonych przez zakład odpadów na terenie działki przy ulicy Brata Alberta 10.

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA
1
Katowickie Wodociągi S.A. Oczyszczalnia ścieków "Podlesie" w Katowicach-Podlesiu,
ul. Zaopusta 2.
Kontrolę przeprowadzono w związku z interwencją mieszkańców osiedla przy ul. Zaopusta w
Katowicach-Podlesiu na uciążliwości zapachowe pochodzące z oczyszczalni ścieków
"Podlesie" .
W czasie oględzin nie stwierdzono tworzenia się piany za wylotem z oczyszczalni ścieków
.Podlesie" do rzeki Mlecznej. Ponadto nie stwierdzono w czasie kontroli uciążliwości
zapachowych pochodzących z oczyszczalni. Stwierdzono, że na terenie oczyszczalni trwają
prace modernizacyjne zmierzające do wyeliminowania uciążliwości zapachowych zarówno w
procesie oczyszczania ścieków jak i gospodarki osadami oraz w kierunku osiągnięcia
wymaganych efektów oczyszczania ścieków.
Zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano Prezesa Spółki do przestrzegania warunków
pozwolenia wodno-prawnego, przestrzegania warunków pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, przekazywania do WIOŚ w Katowicach wyników okresowych pomiarów ilości i
jakości ścieków wprowadzanych do wód rzeki Mlecznej.
Katowickie Wodociągi S.A. poinformowały Inspektorat o podjętych działaniach w sprawie
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli.
2
Katowickie Wodociągi S.A. Oczyszczalnia ścieków "Centrum-Gigablok" w Katowicach,
ul. Obrońców Westerplatte 89.
Kontrolę w oczyszczalni ścieków "Centrum-Gigablok" przeprowadzono w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki osadami ściekowymi, weryfikacji raportu PRTR za
2009r. i 2010r. Ustalono, że Spółka przesyła do WIOŚ Katowice wyniki badań ścieków
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odprowadzanych z oczyszczalni do wód rzeki Rawy. Na podstawie przedstawionych
wyników analiz stwierdzono, że Spółka dotrzymuje warunków pozwolenia wodno-prawnego.
W czasie kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.
3
EKO HARPOON-REWITAL Sp. z 0.0. w Katowicach, ul. Woźniaka 52.
Kontrolę przeprowadzono w związku z interwencją Urzędu Miasta Katowice oraz Urzędu
Miasta Mysłowice na zanieczyszczenie potoku Bolina.
Podczas kontroli ustalono, że Spółka eksploatowała instalację IPPC służącą do odzysku
odpadów olejowych oraz do unieszkodliwiania odpadów chromowych, odpadów
zawierających cyjanki, odpadów kwaśno-alkalicznych z naruszeniem warunków pozwolenia
zintegrowanego. Ustalono, że Spółka sprzedała mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię
ścieków przy ul. Bagiennej firmie SILESIA EKO TECH Sp.z 0.0. w Bieruniu.
W czasie kontroli stwierdzono szereg naruszeń i nieprawidłowości m.in. prowadzenie
eksploatacji instalacji niezgodnie z warunkami pozwolenia zintegrowanego ze względu na
inny sposób odprowadzania ścieków oraz przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów.
Stwierdzono brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, nieprzesłanie do WIOŚ w
Katowicach wyników analiz ścieków przemysłowych odprowadzanych do potoku Bolina za
październik 2011r., sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2011r.
niezgodnie ze stanem rzeczywistym, zbieranie odpadów z naruszeniem warunków decyzji.
Ponadto ustalono, że zakład nie zrealizował zarządzeń pokontrolnych wydanych po
zakończeniu poprzedniej kontroli.
W celu sprawdzenia efektów pracy instalacji IPPC oraz jakości ścieków wprowadzanych
kolektorem "G" do potoku Bolina, w czasie kontroli dokonano poboru prób ścieków.
Wyniki analiz ścieków pobranych na wylocie z instalacji IPPC oraz wyniki analiz ścieków
przemysłowych odprowadzanych kolektorem "G" do potoku Bolina wykazały wielokrotne
przekroczenia wartości stężeń m.in. cynku, siarczanów, azotu ogólnego w stosunku do
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W związku z powyższym WIOŚ powiadomił Prokuraturę Rejonową Katowice-Wschód o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Spółki EKO HARPOON - REWITAL
Sp. z 0.0. w Katowicach, w związku z zanieczyszczaniem potoku Bolina ściekami
przemysłowymi. Prokuratura Rejonowa Katowice Wschód wydała postanowienie o
wszczęciu śledztwa w sprawie zanieczyszczenia potoku Bolina znaczną ilością substancji
szkodliwych mogących zagrozić życiu i zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w
świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach z art. 182 § l kk.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Inspektorat wszczął z urzędu
postępowanie administracyjne, w trybie art.367 ustawy Prawa ochrony środowiska, w sprawie
wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej przez EKO HARPOON - REWITAL Sp.
z 0.0. w Katowicach (mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych przy
ul. Woźniaka oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Bagiennej). Za
stwierdzone nieprawidłowości wymierzono mandaty karne oraz wydano zarządzenia
pokontrolne, którymi zobowiązano m.in. do przestrzegania warunków posiadanego
pozwolenia zintegrowanego w zakresie jakości ścieków odprowadzanych z instalacji IPPC
jak i w zakresie prowadzonego procesu odzysku odpadów oraz sposobów magazynowania
odpadów. Dodatkowo zobowiązano Prezesa Spółki do rejestrowania w formie papierowej
pomiarów pH wykonywanych w reaktorze R5.



10

Za prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów z naruszeniem warunków
posiadanego zezwolenia wymierzono kontrolowanej jednostce karę pieniężną.
W prowadzonym w Inspektoracie postępowaniu administracyjnym wydano w dn.
l6.03.20l2r. decyzję ustalającą termin usunięcia naruszeń, lecz po uzyskaniu przez Spółkę
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych obcego podmiotu, umorzono postępowanie decyzją z dnia 28.05.20l2r.
4
SILESIA EKO TECH Sp. z 0.0. z siedzibą 43-155 Bieruń, ul. Majowa 24c
Kontrole interwencyjne w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych i
przemysłowych przy ul. Bagiennej w Katowicach przeprowadzono w związku z interwencją
na zanieczyszczenie potoku Bolina. W 2012r. przeprowadzono dwie kontrole w maju i
listopadzie. Przedmiotem kontroli były: oczyszczalnia ścieków, piaskownik ścieków
deszczowych oraz wylot kolektora "O" do potoku Bolina.
W czasie kontroli w maju 2012r. ustalono, że od 1.04.20l2r. Katowickie Wodociągi S.A
zawarły umowę dzierżawy odcinka kolektora "O" od mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
przy ul. Bagiennej do wylotu kolektora "O" do potoku Bolina z firmą SILESIA EKO- TECH
Sp. z 0.0. w Bieruniu.
Ustalono, że Spółka SILESIA EKO-TECH Sp. z 0.0. w Katowicach nie posiada pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie mieszaniny ścieków przemysłowych i deszczowych
kolektorem "O" do potoku Bolina, co stanowi wykroczenie określone wart. 351, ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w
zakresie gospodarki ściekami, wymierzono mandat kamy w trybie art. 351 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
W czasie kontroli Spółka nie przedstawiła harmonogramu prac remontowych na terenie
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy uLBagiennej. Ponadto nie przedstawiła
pozwolenia na budowę i modernizację obiektów oczyszczalni.
W czasie kontroli ustalono, że do potoku Bolina kolektorem "O" z oczyszczalni ścieków przy
ul. Bagiennej są odprowadzane ścieki przemysłowe oraz bytowo-gospodarcze pochodzące z
kilkunastu spółek, którym zostały sprzedane działki zlokalizowane na terenie HMN
Szopienice S.A. w likwidacji. Ścieki deszczowe z terenów utwardzonych dróg zakładowych
oraz połaci dachowych są kierowane poprzez sieć kanalizacji deszczowej, piaskownik oraz
kolektor "O" do potoku Bolina.
Kontrolowana jednostka przedstawiła zestawienie ilości ścieków przemysłowych i bytowo-
gospodarczych przyjętych do oczyszczalni, pochodzących z zakładów korzystających z
infrastruktury kanalizacyjnej usytuowanej na terenie działek przejętych od HMN Szopienice
S.A. w likwidacji a odprowadzających swoje ścieki również do potoku Bolina poprzez
kolektor "O".
Spółka nie przedstawiła w WIOŚ Katowice wyników analiz ścieków przemysłowych
odprowadzanych do potoku Bolina. Ustalono, że Spółka nie wykonywała badań jakości
odprowadzanych ścieków, lecz przeprowadziła jednorazowo badania ścieków wykonane w
laboratorium nie posiadającym akredytacji.
W związku z niezłożeniem do WIOŚ wyników analiz ścieków przemysłowych
odprowadzanych do potoku Bolina za kwiecień 20lIr. (na podstawie art.149 ust.1 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008 r. w
sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji
ukarano przedstawiciela Spółki mandatem karnym, w trybie art. 341 ustawy Prawo ochrony
środowiska.
W celu sprawdzenia jakości ścieków odprowadzanych z mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków przy ul. Bagiennej oraz ścieków z kolektora "O" do potoku Bolina, w
czasie kontroli dokonano poboru prób.
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Wyniki analiz ścieków pobranych na wylocie z oczyszczalni ścieków przy ul. Bagiennej oraz
na wylocie z kolektora "G" do potoku Bolina wykazały wielokrotne przekroczenia wartości
stężeń: BZT5, ChZT-Cr, azotu amonowego, azotu ogólnego, zawiesiny ogólnej, siarczanów,
chlorków, substancji ekstrahujących się eterem naftowym oraz cynku w stosunku do
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie eksploatacji oczyszczalni
ścieków, związanymi z nie zapewnieniem ochrony wód przed zanieczyszczeniem
wymierzono mandat kamy w trybie art. 194 pkt 7 ustawy Prawo wodne.
W czasie kontroli ustalono, że SILESIA EKO- TECH Sp. z 0.0. z siedzibą w Bieruniu ma
nieuregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami.
Ponadto ustalono, że Spółka nie sporządzała i nie przesłała do właściwego organu zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych w 2011r. oraz o sposobach
gospodarowania odpadami, nie posiadała kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania
odpadów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi. W związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie gospodarki odpadami wymierzono mandat
kamy w trybie art. 76b ustawy o odpadach.
W wyniku kontroli wydano decyzję wstrzymującą użytkowanie instalacji - oczyszczalni
ścieków przy ul. Bagiennej w Katowicach, w związku z odprowadzaniem ścieków do potoku
Bolina bez pozwolenia wodnoprawnego, ustalając termin bezpiecznego dla środowiska
zakończenia użytkowania oczyszczalni na dzień 31 lipca 2012r.
W związku z notorycznym zanieczyszczaniem potoku Bolina, w trybie art. 182 kodeksu
karnego skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Katowicach o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez Prezesa Spółki Silesia Eko- Tech.
Wymierzono karę pieniężną za brak złożenia stosownej informacji o wytwarzanych
odpadach. Zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano Prezesa Spółki do usunięcia naruszeń
stwierdzonych w czasie kontroli.
W czasie kontroli w listopadzie 2012r. ustalono, że pomimo wydanej decyzji wstrzymującej
użytkowanie instalacji z oczyszczalni przy ul. Bagiennej nadal są odprowadzane ścieki do
potoku Bolina kolektorem "G". Stwierdzono zanieczyszczony piaskownik dużą ilością osadu
oraz ściekami o ciemno-szarej barwie.
Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono grzywnę w celu przymuszenia z powodu
uchylania się od wykonania obowiązku określonego w załączonym tytule wykonawczym.
5
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 7,
44-335 Jastrzębie - Zdrój
Kontrolę przeprowadzono w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu, która
wykazała, że zakład nie wykonuje analiz wód podziemnych w laboratorium posiadającym
akredytację oraz nie prowadzi analiz w zakresie wskaźników określonych w posiadanym
pozwoleniem wodnoprawnym a tym samym narusza warunki pozwolenia wodnoprawnego.
W związku z powyższym WIOŚ Katowice wydał zarządzenie pokontrolne zobowiązujące
zakład do usunięcia naruszeń w zakresie ochrony środowiska. Zakład powiadomił o realizacji
zarządzenia pokontrolnego.
6
Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice - obiekt:
Oczyszczalnia Ścieków "Dąbrówka Mała-Centrum"
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Kontrola została przeprowadzona w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu. W
trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono naruszeń wymagań ochrony środowiska,
przepisów i posiadanych decyzji administracyjnych.
7
GONAR-BIS Sp. z 0.0. w Katowicach przy ulicy Obroki 109
Ustalono, że Spółka zajmuje się produkcją narzędzi górniczych głównie dla kopalń węgla
kamiennego, kopalni rud metali nieżelaznych i kamieniołomów. Ponadto Spółka produkuje
narzędzia i urządzenia dla drogownictwa, leśnictwa, hut żelaza, przemysłu petrochemicznego
i mineralnego oraz dla przedsiębiorstw budowlanych.
Kontrola problemowa przeprowadzona przez WIOŚ Katowice nie wykazała naruszeń
związanych z ochroną środowiska. Stwierdzono jedynie przekroczenie ilości dwóch rodzajów
wytwarzanych odpadów w 20llr. w stosunku do rocznej ilości dopuszczonej w posiadanym
pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Udzielono pouczenia obowiązku dotrzymywania
warunków posiadanej decyzji oraz o sankcjach karnych wynikających z przekroczenia
warunków pozwolenia. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do nadzorowania
gospodarko odpadami w sposób wykluczający przekroczenia warunków pozwolenia na
wytwarzanie odpadów.
8
Rockwell Automation Sp. z 0.0. Oddział w Katowicach przy ul. Roździeńska 49
Ustalono, że Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania i montowania: małych
silników elektrycznych wraz z malowaniem korpusów silników; elementów
elektromechanicznych i elektroenergetycznych; szaf elektrycznych wielkogabarytowych,
wykorzystywanych m.in. do kombajnów górniczych. Podczas kontroli problemowej
przeprowadzonej nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości związanych z ochroną
środowiska.
9.
Farby Kabe Polska Sp. z o. o.
Ustalono, że Zakład Farby KABE Polska Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie
produkcji farb wodorozcieńczalnych, tynków elewacyjnych o charakterze dekoracyj no-
ochronnym, barwionych kruszyw mineralnych oraz tynków mozaikowych. Firma zajmuje się
również konfekcjonowaniem wyrobów.
Kontrola została przeprowadzona w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu.
W trakcie kontroli stwierdzono, że zakład nie wykonuje analiz wód podziemnych w zakresie
oznaczeń: barwa, mętność, twardość, ChZT oraz badań bakteriologicznych określonych w
pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice. Pozostałe
wskaźniki określone w w/w pozwoleniu wodnoprawnym wykonane zostały przez
laboratorium nie posiadające akredytacji.
W związku z powyższym zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do wykonywania
analiz przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie wskaźników określonych w
posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym. Zakład powiadomił o realizacji zarządzenia
pokontrolnego.

OCHRONA POWIETRZA
l
Dybicar Fiat Service w Katowicach przy ul. Załęska Hałda 4A
Spółka prowadzi usługi samochodowe i dostawcze. W toku kontroli ustalono, że W trakcie
kontroli ustalono przekroczenie rocznej wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w
stosunku do złożonego zgłoszenia instalacji przyjętego przez Urząd Miasta Katowice.
Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz poinformowano Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego o
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stwierdzonych nieprawidłowościach. Zakład poinformował w wyznaczonym terminie o
wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.
2
Grupa Farnur-Fabryka Maszyn "Famur" S.A.- Zakład w Katowicach Katowice Armii
Krajowej 51
Spółka prowadzi produkcję maszyn górniczych. W toku kontroli ustalono, że zakład
przekroczył ilość rocznej emisji zanieczyszczeń powstających przy prowadzonym procesie
technologicznym w stosunku do złożonych wartości dopuszczalnych we wniosku o wydanie
pozwolenia. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Zakład poinformował w wyznaczonym terminie o wykonaniu zarządzeń
pokontrolnych.
3
Magnesy Baildon Sp. z 0.0. ul. Żelazna 9 Katowice
Ustalono, ze Spółka prowadzi produkcję magnesów neodymowych, ferrytowych, uchwytów i
chwytaków magnetycznych oraz separatorów magnetycznych. Kontrolę przeprowadzono w
październiku 2012r. W toku kontroli ustalono, że Zakład nie dokonał rejestracji i nie
sporządził raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w zakresie
gazów i pyłów do powietrza. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Zakład poinformował w wyznaczonym terminie o
wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.
4
FERRUM S.A. - Zakład w Katowicach, ul. Porcelanowa 11
Kontrolę przeprowadzono w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu.
Ustalono, że Spółka zajmuje się produkcją rur zgrzewanych i wzdłużnie spawanych, zatrudnia
299 pracowników i prowadzi pracę w systemie trzyzmianowym w dni robocze.
W toku kontroli stwierdzono, że Spółka nie przesyła do WIOŚ Katowice wyników pomiarów
emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznego spalania paliw.
Stosownym zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano firmę do usunięcia nieprawidłowości.
Spółka poinformowała o wykonaniu zarządzenia.
5
MEBLEMA Andrzej Murek w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 89
Kontrolę przeprowadzono w trybie interwencyjnym. Ustalono, że przedmiotem działalności
firmy jest produkcja mebli biurowych, sklepowych, hotelowych i kuchennych na zlecenie
klientów. Zakład zatrudnia 18 pracowników na stanowiskach robotniczych i
administracyjnych.
W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: braku pozwolenia na emisję
zanieczyszczeń ze źródeł zakładowych, braku zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i
ilości odpadów o sposobach gospodarowania odpadami oraz o instalacjach i urządzeniach
służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, pominięciu pyłów i gazów
emitowanych do powietrza z procesów technologicznych prowadzonych na terenie zakładu w
wykazie zawierającym informacje o korzystaniu ze środowiska oraz nieprzesyłaniu do
właściwych organów wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska.
Stosownym zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano właściciela zakładu do usunięcia
nieprawidłowości. Zakład poinformował WIOŚ Katowice o realizacji zarządzeń
pokontrolnych. Powiadomiono Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego o
nienaliczaniu przez kontrolowanąjednostkę opłat za korzystanie ze środowiska.
6
Katowicki Holding Węglowy KWK "Wieczorek" w Katowicach przy ul Szopienickiej 58
Kontrolę przeprowadzono w trybie interwencyjnym w związku ze zgłoszeniem uciążliwości
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu z kopalnianego punktu
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załadunku węgla na samochody, zlokalizowanego przy Szybie .Pułaski" KWK "Wieczorek".
W toku kontroli ustalono, że na terenie punktu załadunku węgla na samochody brak instalacji
i urządzeń stanowiących źródło zorganizowanej emisji, które wymagają pozwolenia lub
zgłoszenia określającego m.in. dopuszczalne normy emisji. Brak określonych warunków
ochrony powietrza nie pozwala stwierdzić czy emisja zanieczyszczeń jest nadmierna i czy
interwencje mieszkańców są zasadne. Emisja pyłu na skutek pracy ładowarek, przesiewacza
rusztowego i w czasie załadunku węgla taśmociągiem współpracującym z przesiewaczem
rusztowym jest niezorganizowana. W czasie oględzin nie stwierdzono emisji zanieczyszczeń
do powietrza podczas załadunku węgla, lecz nie można wykluczyć tych uciążliwości przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Ponadto ustalono, że wszystkie ww. operacje
mogą stanowić źródła emisji hałasu do środowiska. Ustalono, że na uciążliwość odczuwaną
przez mieszkańców ul.Szopienickiej i ul. Kulika (odległość punktu załadunku węgla od
zabudowy mieszkalnej 80-200m) nakłada się natężenie ruchu pojazdów pobliskiej arterii
komunikacyjnej łączącej ul,.Bagienną z trasą A4 i drogą 86(Katowice - Bielsko-Biała), co
wpływa na odczuwaną uciążliwość. Kontrola nie wskazała jednoznacznie przyczyny
uciążliwości. Powiadomiono o wynikach kontroli Prezydenta Miasta Katowice ze
wskazaniem, iż w przypadku kolejnej interwencji zostaną podjęte dalsze działania.
7
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z 0.0. w Katowicach przy ul.
Miedzianej 5
Kontrolę przeprowadzono w trybie interwencyjnym w związku ze zgłoszeniem uciążliwości
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza z wytwórni mas bitumicznych.
Ustalono, że zakład wytwarza drogowe mieszanki mineralno-bitumiczne (asfaltobetony) w
procesie obróbki termicznej. W toku kontroli przeprowadzono kontrolne pomiary emisji
zanieczyszczeń do powietrza z zespołu produkcyjnego "Amman", które z uwagi na
niewłaściwą zabudowę - przez kontrolowaną jednostkę - króćców pomiarowych, miały
charakter orientacyjny, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm emisji. W czasie
kontroli stwierdzono naruszenia w zakresie naliczania opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń
do powietrza oraz nie zrealizowanie obowiązku wykonania pomiarów skuteczności urządzeń
redukujących zanieczyszczenia pyłowe powstające w wyniku eksploatacji instalacji.
Stosownym zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano firmę do usunięcia nieprawidłowości.
Spółka poinformowała o wykonaniu zarządzenia.
8
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach
przy ul. Modelarskiej 11
Kontrolę przeprowadzono w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu.
Ustalono, że przedmiotem działania Spółki jest produkcja łańcuchów dla przemysłu
węglowego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.
Kontrola wykazała naruszenia dotyczące: eksploatacji stanowiska spawania/napawania oraz
energetycznego spalania, będące źródłem emisji zorganizowanej bez dokonania zgłoszenia
instalacji, nie przedkładanie właściwym organom sprawozdań z wykonania pomiarów emisji
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, brak rejestracji w krajowej bazie KOBIZE
oraz nie wprowadzenie do tej bazy raportów za lata 2010-2011. Stwierdzone
nieprawidłowości były przedmiotem udzielonego pouczenia i wydanych zarządzeń
pokontrolnych. Spółka poinformowała o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.
9
Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z 0.0. w Katowicach przy ul.
Modelarskiej 12
Kontrolę przeprowadzono w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu.
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Ustalono, że Spółki prowadzi działalność badawczą, projektowo-rozwojową oraz wytwórczą
w zakresie produkcji systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, innych urządzeń
sygnalizacyjnych i automatyki przemysłowej oraz sprzętu pomocniczego do tych urządzeń.
Ustalono, ze zakład ma uregulowany stan formalnoprawny w zakresie wprowadzania
zanieczyszczeń do powietrza i realizuje obowiązki wynikające z przepisów prawnych i
decyzji administracyjnych. W czasie kontroli nie stwierdzono naruszeń wymagań ochrony
środowiska

OCHRONA AKUSTYCZNA
1
MED HOLDING S.A. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital
Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9
Kontrolę przeprowadzono w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu.
W ramach kontroli wykonano pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska z terenu
szpitala w porze dziennej i nocnej. Przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826 z późno zm.) dla pory nocnej tj. wartości 45 dB. Dla pory dziennej nie
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. W związku z powyższym
Inspektorat wystąpił do Prezydenta Miasta Katowice o zobowiązanie firmy MED HOLDING
S.A. (w trybie art. 362 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony środowiska)
do podjęcia działań mających na celu obniżenie w określonym terminie poziomu hałasu
emitowanego do środowiska z terenu Szpitala Specjalistycznego im. Prof.E. Michałowskiego
w Katowicach do poziomu dopuszczalnego oraz o wszczęcie postępowania administracyjnego
w celu wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - zgodnie z art. l l Sa ust. l ww.
ustawy.
2
Zbiornica złomu Nr 3 w Katowicach przy ul. Załęskiej 50 należąca do Spółdzielni Pracy
Surowców Wtórnych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej nr 182A
Kontrolę przeprowadzono w trybie interwencyjnym - w związku ze skargami mieszkańców
na uciążliwość akustyczną obiektu.
Zbiornica złomu Nr 3 w Katowicach prowadzi działalność w zakresie zbiórki surowców
wtórnych, w szczególności: złomu metali, metali kolorowych oraz makulatury. Surowce
dostarczane są transportem ręcznym, samochodami osobowymi i dostawczymi klientów.
Zebrany złom ładowany jest do kontenerów transportowych za pomocą czerpaka .Palfinger" i
wywożony ze składnicy samochodami ciężarowymi. W większości jest to transport własny.
W toku kontroli ustalono, że głównym źródłem emisji hałasu do środowiska z terenu
zbiornicy Nr 3 w Katowicach są czynności związane ze skupem złomu od osób fizycznych tj.
ważenie, rozładowanie, sortowanie, ręczny rozładunek złomu do kontenerów dokonywany
przez klientów, ważenie złomu przywożonego samochodami ciężarowymi, załadunek złomu
do kontenerów za pomocą czerpaka, sortowanie złomu i układanie złomu przez pracowników.
W ramach kontroli wykonano pomiary emisji hałasu do środowiska z terenu zbiornicy. Punkt
pomiarowy emisji hałasu został zlokalizowany na terenach chronionych akustycznie tj. przy
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stromej nr 6, w odległości powyżej 2 m od
elewacji. W toku wykonanych badań nie stwierdzono ponadnormatywnej emisji hałasu do
środowiska, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tj. wartości 55dB dla pory
dnia (w godz.6.00-22.00).
Dodatkowo ustalono, że celem zmniejszenia uciążliwości akustycznej Spółdzielnia zmieniła
miejsce wjazdu samochodów klientów na teren zbiornicy. Aktualnie teren wjazdu odbywać
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się będzie od strony ulicy Załęskiej (poprzednio odbywał się od strony ulicy Stromej czyli od
strony zabudowy mieszkaniowej). Dodatkowo od strony terenu zabudowy mieszkaniowej
Spółdzielnia planuje nasadzenie roślinności zimozielonej.

POWAŻNEAWARIE
1
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Chemia Katowice S.A. z siedzibą w
Katowicach przy ul. Kolejowej 19
Działalność Zakładu ogranicza się do handlu i magazynowania substancji chemicznych i
gazów technicznych. Ze względu na podprogowe ilości substancji niebezpiecznych
kontrolowana jednostka zalicza się do tzw. pozostałych zakładów, stwarzających potencjalne
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Kontrola została przeprowadzona
przez WIOŚ Katowice w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
Ustalono, że na terenie Zakładu nie ma instalacji produkcyjnych. Główne zagrożenie w
zakładzie występuje na placu składowania substancji niebezpiecznych. Na placu są
magazynowane substancje w dwóch z siedmiu znajdujących się tam zbiorników. Dwa
użytkowane zbiorniki magazynowe posiadają aktualne decyzje UDT, pozostałe zbiorniki są
przeznaczone do likwidacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania
poważnym awariom.

KONTROLA RYNKU
1
Superhobby Market Budowlany Sp. z 0.0. Katowice ul. Rolna 4
Kontrola została przeprowadzona w zakresie: wprowadzania na rynek urządzeń emitujących
hałas do środowiska, tj. obowiązków wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej nr
2000114/WE, a także w zakresie gospodarki odpadami. Kontrola wykazała nieprawidłowości
w zakresie kontrolowanych urządzeń emitujących hałas do środowiska. Sprawę przekazano
do innych WIOŚ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, zgodnie z właściwością
terytorialną, podmiotów wprowadzających urządzenia emitujące hałas do środowiska
zewnętrznego, w których stwierdzono nieprawidłowości w czasie kontroli.
2
Baterpol S.A. Zakład Ołowiu Katowice ul. Obrońców Westerplatte 108
Zakład Ołowiu w Katowicach prowadzi działalność w zakresie wytopu ołowiu surowego z
różnych materiałów ołowionośnych jak: złom, szlamy ołowiu, frakcja metaliczna z przerobu
złomu akumulatorowego i odpady płyt akumulatorowych. Spółka prowadzi również wtórny
wytop ołowiu w celu oczyszczenia metalu i uzyskania stopów ołowiu. Dodatkowo Spółka
prowadzi proces przetwórstwa ołowiu w celu uzyskania wyrobów gotowych w postaci blach,
taśm, anod, drutu i rur z ołowiu. Zakład posiada uregulowany stan formalno-prawny w
zakresie ochrony środowiska, posiada pozwolenie zintegrowane. W czasie kontroli
stwierdzono nieprawidłowości polegające na nierzetelnej ewidencji niektórych rodzajów
odpadów oraz niedotrzymanie warunków pozwolenia zintegrowanego. Stwierdzono brak
potwierdzenia procentowej zawartości ołowiu w poddawanych odzyskowi odpadach, błędy w
ewidencji masy odpadów przyjętych do odzysku oraz poddanych recyklingowi -
pochodzących z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także brak wystawiania
zaświadczeń potwierdzających recykling odpadów po przetworzeniu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości przedstawiciela
kontrolowanego podmiotu ukarano mandatem karnym, wydano zarządzenia pokontrolne
zobowiązujące podmiot do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Spółka powiadomiła o
wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.



możliwości pozostawienia odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, brak
prowadzenia ewidencji odpadów na kartach przekazania odpadów, brak wpisu do rejestru
GłOŚ dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Z uwagi na stwierdzone
nieprawidłowości wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące podmiot do usunięcia
stwierdzonych naruszeń. Właściciel powiadomił o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.
5
CMC CENTROZł ..OM Sp.z 0.0. Katowice ul. Surowcowa 30
Kontrola została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, zobowiązującymi do corocznej kontroli zakładów
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kontrola wykazała
nieprawidłowości polegające na błędach w ewidencja odpadów i zbiorczym zestawieniu
danych o odpadach. Ustalono, że Spółka nie przekazywała odpadów powstałych z
przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedsiębiorcom wpisanym
w rejestr GIOŚ, a także wykonała nierzetelnie sprawozdanie o przetworzonym zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym skierowane do GIOŚ. Z uwagi na stwierdzone
nieprawidłowości przedstawiciela kontrolowanego podmiotu ukarano mandatem karnym, a
także wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące podmiot do usunięcia stwierdzonych
naruszeń. Spółka powiadomiła o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.
6
Skup Złomu i Surowców Wtórnych Piotr Cichowski w Katowicach przy ul. Fabrycznej
Zakład zajmuje się zbieraniem odpadów. Kontrola interwencyjna wykazała zbieranie
odpadów bez zezwolenia, nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów oraz zbiorczego
zestawienia danych o odpadach. Za stwierdzone nieprawidłowości wymierzono mandat
karny, administracyjną karę pieniężną. a także wydano zarządzenia pokontrolne
zobowiązujące podmiot do usunięcia naruszeń. Właściciel powiadomił o wykonaniu
zarządzeń pokontrolnych.
7
Saturn Planet Polska Sp. z 0.0. Katowice i sp. k, Katowice ul. Chorzowska 107
Hipermarket prowadzi sprzedaż sprzęty TV i AGO. Kontrola wykazała następujące
nieprawidłowości w zakresie nierzetelnej ewidencji odpadów oraz zbiorczego zestawienia
danych o odpadach, a także wytwarzanie odpadów niezgodnie z warunkami pozwolenia.
Wydano zarządzenia pokontrolne. Spółka powiadomiła o wykonaniu zarządzeń
po kontro lnych.
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8
Firma Handlowa Dorota Sitko w Katowicach przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 83
Ustalono, że Firma prowadzi sklep z artykułami spożywczymi oraz sprzedaż sprzętu
elektrycznego związanego z utrzymaniem czystości i porządku. W wyniku działań
kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości polegające na trym, że właściciel dotychczas nie
prowadził ilościowej i rodzajowej ewidencji odpadów powstających w wyniku prowadzenia
działalności w placówkach handlowych a także nie przedstawił Prezydentowi Miasta
Katowice informacji o rodzajach i ilościach odpadów powstających w wyniku prowadzonej
działalności.
Zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano do usunięcia stwierdzonych naruszeń.
Podmiot poinformował o realizacji nałożonych obowiązków.
9
EDELMET Sp. z 0.0. Katowice ul. Goetla 8
Podmiot prowadzi zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska.
10
Śląskie Centrum Utylizacji Andrzej Kochel Katowice ul. Asnyka 32
Ustalono, że kontrolowany podmiot prowadzi zakład demontażu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
W trakcie kontroli ustalono, że firma magazynuje odpady pochodzące z demontażu sprzętu
elektrycznego i elektronicznego poza miejscami wyznaczonymi decyzją Wojewody Śląskiego
o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzonym zakładem
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego w Katowicach.
Wobec powyższego WIOŚ Katowice wymierzył kontrolowanej jednostce karę pieniężną.
Z uwagi na realizację inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu przetwarzania
odpadów płatność wymierzonej kary została odroczona do września 2013 r.
11
DYNAPAC Poland Sp. z 0.0. w Katowicach przy ul.Rzepakowej lA
Ustalono, że kontrolowany podmiot prowadzi sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych oraz
serwis sprzętu budowlanego.
Kontrola była związana ze sprawdzeniem przestrzegania przepisów dyrektywy 2000/14/WE
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w
zakresie emisji hałasu do środowiska. Ponadto przedmiotem kontroli było przestrzeganie
przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
12
MIX-Electronics SA ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina - skłep przy al. Roździeńskiego
93 w Katowicach
Ustalono, że kontrolowany podmiot prowadzi sprzedaż sprzętu elektrycznego
elektronicznego. Kontrola została przeprowadzona w zakresie przestrzegania przepisów
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

KONTROLE W ZAKRESIE OCENY WYPEŁNIANIA WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE REACH

Nikelman Sp. z 0.0. - Zakład Budowy Maszyn w Katowicach, ul. Porcelanowa 11d
Kontrolę przeprowadzono w ramach planowej działalności kontrolnej Inspektoratu.
Ustalono, że Spółka zajmuje się produkcją maszyn dla przemysłu fleksograficznego,
spożywczego i opakowaniowego, a także projektowaniem i produkcją etykiet oraz nadrukiem
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i konfekcjonowaniem osłonek. Celem kontroli było przestrzeganie przepisów ustawy o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
W toku kontroli ustalono, iż Spółka jest według definicji rozporządzenia REACH
sklasyfikowana jako dalszy użytkownik. Ustalono, że kontrolowana jednostka wdraża i
realizuje na bieżąco obowiązki wynikające z powyższego rozporządzenia. Nie stwierdzono
nieprawidłowości.

KONTROLE ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kontrolę przeprowadzono w związku z uzyskaniem pozwolenia Ministra Środowiska na
zamknięte użycie OMO polegające na badaniu klinicznym szczepionki TO 4040, zawierającej
organizm genetycznie zmodyfikowany.
Ze względu na brak porozumienia z podmiotem sponsorującym przeprowadzenie badania
klinicznego szczepionki TO 4040 na Oddziale Gastroenterologii, działania związane z
zamkniętym użyciem OMO nie zostały rozpoczęte. Wobec powyższego sprawdzono
gospodarkę wybranymi odpadami (z działalności laboratoryjnej).
Nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami.


