
Informacja
o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub

rozstrzygania w Wydziale Inspekcji
(okres: styczeń 2005r.)

I. Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków:

Miesiąc Ilość
wniesionych

skarg i
wniosków

Tematyka skarg i wniosków Sposób załatwienia

Styczeń 2005r. 0 -- --

Uwaga: aktualizacja danych 1 x miesiąc

II. Informacja o sposobie załatwiania interwencji:

Miesiąc Ilość
zgłoszonych
interwencji

Tematyka interwencji Sposób załatwienia

Styczeń 2005r. 9  nieprawidłowości w zakresie
gospodarki odpadami – 2

 nieprawidłowości  w zakresie
gospodarki ściekowej – 2

 nieprawidłowości w zakresie
realizacji procesu
inwestycyjnego-2  

 nieutrzymywanie obiektu
budowlanego w odpowiednim
stanie technicznym -1

 wprowadzanie zanieczyszczeń
do powietrza-2

 przeprowadzono
kontrole – 6

 przekazano
zgodnie z
właściwością – 3,
w tym wydano
postanowienie na
podst. art. 65 § 1
KPA -2

Uwaga: aktualizacja danych 1 x miesiąc

III. Informacja o zgłaszanych odbiorach inwestycji w trybie art. 56 ustawy Prawo
Budowlane:

Miesiąc Ilość wniesionych zgłoszeń Sposób załatwienia
Styczeń 2005 53 5 – przeprowadzono kontrole i wydano opinie,

48 – przyjęto do wiadomości

Uwaga: aktualizacja danych 1 x miesiąc



IV. Informacja o wydawanych zaświadczeniach.

Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  wydaje
zaświadczenia  dotyczące  potwierdzania  spełniana  określonych  warunków  lub
zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska.  Są to m.in.:
1) zaświadczenia  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony

środowiska  –  wymóg  określony  Ustawą  z  dnia  20  grudnia  2002  roku  o  organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 z późn. zm.),  

2) zaświadczenia  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony
środowiska  –  wymóg  określony  Ustawą  z  dnia  13  września  2002  roku  o  napojach
spirytusowych (Dz. U. Nr 166 poz. 1362 z późn. zm.), 

3) zaświadczenia  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony
środowiska  –  wymóg określony Ustawą  z  dnia  21  czerwca  2002  roku  o  materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117 poz. 1007 z późn.
zm),

4) zaświadczenia  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony
środowiska – wymóg określony Ustawą z  dnia 25 lipca  2001 r.  o wyrobie i  rozlewie
wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 128 poz. 1401 z późn. zm.),

5) zaświadczenia  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony
środowiska  –  wymóg  określony Ustawą  z  dnia  22  czerwca  2001  r.  o  wykonywaniu
działalności gospodarczej  w zakresie wytwarzania i  obrotu materiałami  wybuchowymi,
bronią,  amunicją  oraz  wyrobami  i  technologią  o  przeznaczeniu  wojskowym  lub
policyjnym (Dz. U. Nr 67 poz. 679 z późn. zm.), 

6) zaświadczenia  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony
środowiska – wymóg określony Ustawą z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31 poz. 353 z późn. zm.), 

7) zaświadczenia  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony
środowiska – wymóg określony Ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków
owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr
223, poz. 2221 z późn. zm.),

8) zaświadczenie  o  spełnianiu  przez  obiekty  budowlane  i  urządzenia  wymagań  ochrony
środowiska – wymóg określony Ustawą z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach
stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199 poz. 1934),

9) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami kar pieniężnych
10) zaświadczenia o zakresie oddziaływania na środowisko, dokument potrzebny do wniosku

o  środki  z  SAPARD,  z  Sektorowych  Programów  Operacyjnych  lub  innych  źródeł
finansowania.

11) opinia  o  spełnianiu  przez  pomieszczenia  wymogów  ochrony  środowiska  –  wymóg
określony Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 z
późn.. zm.) .

Miesiąc Ilość wydanych zaświadczeń Uwagi

Styczeń 2005r. 16 9) – 4, 10) – 11, 11) - 1

Uwaga: aktualizacja danych 1 x miesiąc


