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  Załącznik nr 2 
do „Założeń merytorycznych i organizacyjnych 

opracowania – Informacji o działalności IOŚ w 2013r.” 
 

 Działania w zakresie transgranicznego przemieszczanie odpadów 
 
 
Informacja obejmująca wskazaną tematykę powinna odpowiadać na postawione niżej pytania 
oraz zawierać dane przedstawione w poniższych tabelach. 
 

I.  Charakterystyka zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 
międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

 
II.  Analiza wydawania decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania   

odpadów – mpo  (import, eksport i tranzyt) w 2013 r., w tym: 
 
1. Porównanie z 2012 r. liczby ostatecznych decyzji wydanych w 2013 r. w podziale na 

kierunki przemieszczania odpadów – dane zbiorcze zestawione w tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 1. Zestawienie liczby ostatecznych decyzji wydanych w 2013 r. w rozbiciu na 

rodzaje przemieszczeń (w nawiasach wartości z roku 2012) 

Rodzaje 
rozstrzygnięć 
 
Liczba decyzji 

 
Rozstrzygnięcia 

ogółem 

Decyzje 
zezwalające na 

przemieszczanie 
odpadów 

Decyzje 
sprzeciwiające się 
przemieszczaniu 

odpadów 

Milczące  
zgody  

 

Ogółem     

Przywóz do kraju     

Wywóz z kraju     

Tranzyt      

 

2. Omówienie tendencji w zakresie wydawanych decyzji na mpo oraz kierunków 
przemieszczania odpadów na przestrzeni kilku lat. 

3. Charakterystyka wydanych w 2013 r. decyzji dotyczących mpo w podziale na kierunki 
przemieszczania odpadów, w tym: 

a) podanie liczby decyzji w rozbiciu na rodzaje rozstrzygnięć oraz masy odpadów objętej 
ww. decyzjami w podziale na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, w 
podziale na kraje Unii Europejskiej i spoza UE, liczba zezwoleń wg kraju 
pochodzenia odpadów, 

b) omówienie głównych strumieni odpadów w wydanych zezwoleniach (masa odpadów 
(%), kraje wysyłki oraz przeznaczenia głównych strumieni odpadów), w tym 
pokazanie tendencji w tym zakresie,  
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c) omówienie sprzeciwów na mpo, które wniósł Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
(liczba decyzji, masa i rodzaj odpadów), w tym powody zgłoszenia sprzeciwu, kraje 
wysyłki oraz przeznaczenia odpadów, wobec których zgłoszono sprzeciw. 

III.  Wyniki kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów prowadzone w 
podmiotach biorących udział w przywozie/wywozie odpadów wraz z kontrolami 
związanymi z wydawaniem zezwoleń wstępnych. 

 
1. Ogólna informacja o przeprowadzonych kontrolach, w tym: 

a) liczba przeprowadzonych kontroli w podmiotach prowadzących legalną 
działalność, w tym: 
- w ilu przypadkach była to kontrola związana z wydawaniem zezwolenia 
wstępnego, 

- w ilu przypadkach była to kontrola przed sporządzeniem opinii WIOŚ na 
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów, 

- w ilu przypadkach była to kontrola związana ze sprawdzeniem przestrzegania 
warunków decyzji GIOŚ, 

b) liczba przeprowadzonych kontroli w podziale na kategorie naruszeń, 

c) liczba skontrolowanych podmiotów, w tym liczba instalacji odzysku i instalacji 
unieszkodliwiania, 

Dane dot. liczby przeprowadzonych kontroli należy podać w tabeli 2. 

d) rodzaj skontrolowanych podmiotów np. cementownie, huty, przetwórnie tworzyw 
sztucznych. 

2. Charakterystyka stwierdzonych podczas kontroli naruszeń, w tym:  

a) liczba naruszeń decyzji GIOŚ dot. mpo w podziale na kategorie naruszeń, wraz z 
opisem najczęściej występujących (przykłady), 
 

b) liczba naruszeń przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami oraz warunków 
posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w podziale na kategorie 
naruszeń, wraz z opisem najczęściej występujących (przykłady). 

Dane dot. liczby stwierdzonych naruszeń należy podać w tabeli 3. 

3. Liczba i opis podjętych działań pokontrolnych – tabela nr 2. 
Krótka charakterystyka działań pokontrolnych (czego najczęściej dotyczyły - 
przykłady). 

4. Szczegółowe omówienie wybranych przykładów kontroli, podczas których 
stwierdzono naruszenia. 

 

IV.  Charakterystyka działań w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu 
międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów. 

1. Charakterystyka nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów 

1) Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie międzynarodowego 
przemieszczania odpadów, podczas których wykryto nielegalne przemieszanie 
odpadów, z podziałem na pojazdy i pozostałe odpady.  
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2) Krótkie omówienie przypadków nielegalnego przemieszczenia stwierdzonych, 
podczas kontroli. 

3) Liczba ujawnionych nielegalnych przemieszczeń odpadów, zgłoszonych do 
GIOŚ w rozbiciu na zgłoszenia WIOŚ, inne służby, właściwe organy innych 
państw. Charakterystyka tych przemieszczeń z podziałem na odpady pojazdów 
i pozostałe odpady. 

4) Omówienie tendencji w zakresie nielegalnego przemieszczania odpadów w 
okresie kilkuletnim, z podziałem na przywóz, wywóz i tranzyt, z 
uwzględnieniem głównych strumieni odpadów 

5) Charakterystyka nielegalnego przemieszczania odpadów w okresie 
kilkuletnim, pod kątem głównych strumieni odpadów (z podziałem na 
przywóz, wywóz i tranzyt). 

6)  Liczba przypadków nmpo z podziałem na odpady zwrócone do kraju wysyłki 
oraz zagospodarowane na terenie kraju, z uwzględnieniem głównych strumieni 
odpadów. 

 

2. Współpraca IOŚ z przedstawicielami innych służb (Służby Celnej, Straży 
Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego) w zakresie zwalczania nmpo 

       1.   Działania Grupy G6, w tym realizowane na podstawie porozumień: 

7) Liczba skierowanych do WIOŚ przez inne służby kontrolne wniosków o 
przeprowadzenie oceny towaru pod kątem kwalifikacji towaru do kategorii 
odpadu 

8) Liczba przeprowadzonych oględzin towaru na wniosek innych służb  

9) Liczba udzielonych pisemnych informacji, ze wskazaniem głównych 
kierunków przemieszczeń  

                  Należy podać dane w tabeli nr 4 

                  4)   Omówienie strumieni odpadów, które budziły najwięcej wątpliwości  

5) Wspólne akcje kontrolne (kontrole drogowe, kolejowe i w portach) 
międzynarodowego przemieszczania odpadów IOŚ z przedstawicielami innych 
służb, w ramach projektu Europejskie Akcje Inspekcyjne IMPEL TFS, 
charakterystyka stwierdzonych naruszeń. 

6) Liczba innych wspólnych kontroli z udziałem WIOŚ, efekty 
przeprowadzonych kontroli.  

                  Należy podać dane w tabeli nr 5 

7) Szczegółowe omówienie wybranych przykładów. 

3. Administracyjne kary pieni ężne w zakresie międzynarodowego przemieszczania 
odpadów. 

1. Liczba wydanych decyzji wymierzających kary pieniężne za nielegalne 
przemieszczanie odpadów, z podziałem na rodzaj odpadów (pojazdy/inne niż pojazdy) 
oraz naruszenia warunków zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów, 
liczba odwołań od decyzji, liczba wszczętych postępowań egzekucyjnych 
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2. Łączna kwota wymierzonych kar pieniężnych, z podziałem na rodzaj odpadów 
(pojazdy/inne niż pojazdy) oraz za naruszenia warunków zezwoleń, kwota 
zapłaconych kar 

Należy podać dane w tabeli nr 6 
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Tabela 2. Liczba przeprowadzonych kontroli i podjętych działań pokontrolnych w zakresie 

międzynarodowego przemieszczania odpadów 

Liczba kontroli Liczba kontroli, w których 
stwierdzono naruszenia w 

podziale na kategorie naruszeń 
Działania pokontrolne

Ogółem 
Dot. 

zezwolenia 
wstępnego 

Dot. art. 5 ust.1 
pkt 1 ustawy o 

mpo 

Dot. 
przestrzegania 

warunków 
decyzji GIOŚ 

1 2 3 4 

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów / 
liczba 

skontrolowanych 
instalacji odzysku/ 

instalacji 
unieszkodliwiania 

Liczba  
wydanych 
 zarządzeń 

pokontrolnych 

Liczba 
wniosków do 
Prokuratury

  
 
   

  

     

  

 

 

 

Tabela 3. Liczba stwierdzonych naruszeń w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów 

Stwierdzone naruszenia 

Liczba naruszeń decyzji 
GIOŚ na międzynarodowe 
przemieszczanie odpadów 

Liczba naruszeń przepisów 
prawa dot. gospodarowania 
odpadami oraz warunków 

posiadanych decyzji w zakresie 
gospodarki odpadami 

Ogólna liczba naruszeń 
  

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
 

        

 

Tabela 4. Wnioski innych służb o przeprowadzenie oceny zatrzymanych towarów skierowane do WIOŚ  

Organ kontrolny Liczba skierowanych wniosków Liczba przeprowadzonych 
oględzin 

Liczba udzielonych pisemnych 
informacji 

Służba Celna    

Straż Graniczna    

ITD    

Policja    

Razem    

 
Tabela 5. Wspólne kontrole międzynarodowego przemieszczania odpadów WIOŚ z innymi służbami 

Wspólne kontrole Organy  uczestniczące 
w kontroli 

Liczba 
skontrolowanych 

ładunków 

Liczba nielegalnych 
przemieszczeń 

odpadów 

Liczba stwierdzonych 
naruszeń decyzji GIOŚ 
oraz przepisów o mpo 

IMPEL TFS     

Inne     

 

Tabela 6. Administracyjne kary pieniężne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

Liczba wydanych decyzji w 
2012r./liczba decyzji 

prawomocnych 

Wysokość nałożonych kar w 
2012r./wysokość kar na 

podstawie decyzji 
prawomocnych 

Liczba odwołań 
od decyzji 

Liczba 
postęp. 

egzekucyj
nych 

Kwota zapłaconych  kar 
 



 6 

TPO1 
 legalne z 
naruszeni

ami 

NTPO2 
odpadó

w 
pojazdó

w 

NTPO 
pozost

ałe 
odpad

y 

TPO 
 legalne z 
naruszeni

ami 

NTPO 
odpadó

w 
pojazdó

w 

NTPO 
pozost

ałe 
odpad

y 

Odpad
y 
pojazd
ów 

Pozost
ałe 
odpad
y 

TPO 
 legalne z 

naruszeniami 

NTPO 
odpadów 
pojazdów 

NTPO 
pozostałe 
odpady 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 TPO – transgraniczne przemieszczanie odpadów 
2 NTPO – nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów 


