
      Likwidacja "szarej strefy" Likwidacja "szarej strefy" 
oraz oraz 

weryfikacja rocznych weryfikacja rocznych 
sprawozdań stacji sprawozdań stacji 

demontażu  w czasie demontażu  w czasie 
kontroli WIOŚkontroli WIOŚ 



          Rozmieszczenie nielegalnych miejsc demontażu pojazdów w woj. podlaskim  Rozmieszczenie nielegalnych miejsc demontażu pojazdów w woj. podlaskim  



Współdziałanie z innymi organami Współdziałanie z innymi organami 
kontrolnymi – efektykontrolnymi – efekty

 Od czerwca b.r. WIOŚ w Białymstoku Od czerwca b.r. WIOŚ w Białymstoku 
został włączony do wspólnych akcji został włączony do wspólnych akcji 
kontrolnych organizowanych przez kontrolnych organizowanych przez 
Komendę Miejską Policji w Białymstoku i Komendę Miejską Policji w Białymstoku i 
Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku. 
Akcje te miały na celu likwidację miejsc Akcje te miały na celu likwidację miejsc 
prowadzenia nielegalnego demontażu prowadzenia nielegalnego demontażu 
pojazdów. Inspektorat uczestniczył w 4 pojazdów. Inspektorat uczestniczył w 4 
wspólnych kontrolach. wspólnych kontrolach. 



 Policja podczas kontroli sprawdza źródło Policja podczas kontroli sprawdza źródło 
pochodzenia samochodów, legalność zakupu, pochodzenia samochodów, legalność zakupu, 
czy posiadają ubezpieczenie. czy posiadają ubezpieczenie. 

 Organy kontroli skarbowej zajmują się Organy kontroli skarbowej zajmują się 
sprawdzeniem legalności prowadzonej sprawdzeniem legalności prowadzonej 
działalności oraz sprawdzeniem czy podczas działalności oraz sprawdzeniem czy podczas 
sprzedaży części z demontowanych sprzedaży części z demontowanych 
samochodów przestrzegane są przepisy samochodów przestrzegane są przepisy 
podatkowe. podatkowe. 

 WIOŚ prowadzi działania kontrolne w oparciu o WIOŚ prowadzi działania kontrolne w oparciu o 
przepisy z zakresu ochrony środowiska. przepisy z zakresu ochrony środowiska. 

 Dzięki współdziałaniu zlikwidowano 6 Dzięki współdziałaniu zlikwidowano 6 
nielegalnych stacji demontażu pojazdównielegalnych stacji demontażu pojazdów



Działania pokontrolne WIOŚ podejmowane w przypadku Działania pokontrolne WIOŚ podejmowane w przypadku 
kontroli w nielegalnie działających „autoszrotach”kontroli w nielegalnie działających „autoszrotach”::

 Pouczono kontrolowanych w zakresie prawidłowego Pouczono kontrolowanych w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami.postępowania z odpadami.

 Nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę Nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 
8600 zł.8600 zł.

 Wydano zarządzenia pokontrolne nakazujące dostosowanie do Wydano zarządzenia pokontrolne nakazujące dostosowanie do 
przepisów ochrony środowiska, przepisów ochrony środowiska, 

 Poinformowano Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydenta o Poinformowano Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydenta o 
magazynowaniu odpadów – w celu wydania decyzji o ich magazynowaniu odpadów – w celu wydania decyzji o ich 
usunięciu. usunięciu. 

 We wszystkich poinformowano przypadkach Powiatowy We wszystkich poinformowano przypadkach Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku i Łomży o Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku i Łomży o 
użytkowaniu budynków niezgodnie z jego przeznaczeniem – użytkowaniu budynków niezgodnie z jego przeznaczeniem – 
organy wszczęły postępowania.organy wszczęły postępowania.

 Nakazano kontrolowanym naliczenie podwyższonych opłat za Nakazano kontrolowanym naliczenie podwyższonych opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska, za magazynowanie gospodarcze korzystanie ze środowiska, za magazynowanie 
odpadów w  miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, odpadów w  miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, 

 Wydano 4 decyzje o wstrzymaniu działalności w zakresie Wydano 4 decyzje o wstrzymaniu działalności w zakresie 
nielegalnego demontażu pojazdów;nielegalnego demontażu pojazdów;



Nielegalny autoszrot Białystok – Zaścianki. Kontrolę  przeprowadzono Nielegalny autoszrot Białystok – Zaścianki. Kontrolę  przeprowadzono 
we współdziałaniu z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji we współdziałaniu z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji 
w Białymstoku i Urzędem Kontroli Skarbowej. Stwierdzono nielegalny w Białymstoku i Urzędem Kontroli Skarbowej. Stwierdzono nielegalny 
demontaż 60 pojazdów i magazynowanie odpadów w obiekcie do tego demontaż 60 pojazdów i magazynowanie odpadów w obiekcie do tego 
nie przeznaczonym.nie przeznaczonym.



Działania WIOŚ:Działania WIOŚ:  
 Nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na Nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na 

łączną kwotę 1000 zł.łączną kwotę 1000 zł.
 Zarządzenie pokontrolne w zakresie usunięcia Zarządzenie pokontrolne w zakresie usunięcia 

nieprawidłowości,nieprawidłowości,
 Poinformowano Burmistrza gminy Supraśl o Poinformowano Burmistrza gminy Supraśl o 

magazynowaniu odpadów – w celu wydania decyzji o magazynowaniu odpadów – w celu wydania decyzji o 
ich usunięciu – odpady zostały usunięte.ich usunięciu – odpady zostały usunięte.

 Poinformowano Powiatowy Inspektorat Nadzoru Poinformowano Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Białymstoku o użytkowaniu budynku Budowlanego w Białymstoku o użytkowaniu budynku 
niezgodnie z jego przeznaczeniem – organ wszczął niezgodnie z jego przeznaczeniem – organ wszczął 
postępowanie.postępowanie.

 Nakazano kontrolowanemu naliczenie podwyższonych Nakazano kontrolowanemu naliczenie podwyższonych 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za 
magazynowanie odpadów w  miejscu na ten cel magazynowanie odpadów w  miejscu na ten cel 
nieprzeznaczonym nieprzeznaczonym 



W dniu 27 listopada 2009 r. sprawdzono wykonanie zarządzenia W dniu 27 listopada 2009 r. sprawdzono wykonanie zarządzenia 
pokontrolnego i stwierdzono, że podmiot wykonał zarządzenie pokontrolnego i stwierdzono, że podmiot wykonał zarządzenie 
pokontrolne, przekazał odpady do legalnie działającej stacji pokontrolne, przekazał odpady do legalnie działającej stacji 
demontażu pojazdów. Demontaż nie jest prowadzony - teren demontażu pojazdów. Demontaż nie jest prowadzony - teren 
został uprzątnięty.został uprzątnięty.



Nielegalny autoszrot, gmina Turośń Kościelna. Kontrolę Nielegalny autoszrot, gmina Turośń Kościelna. Kontrolę 
przeprowadzono we współdziałaniu z Wydziałem Kryminalnym przeprowadzono we współdziałaniu z Wydziałem Kryminalnym 
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i Urzędem Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i Urzędem Kontroli 
Skarbowej.Skarbowej.



Od kwietnia 2007 r. na przedmiotowym terenie prowadzony był Od kwietnia 2007 r. na przedmiotowym terenie prowadzony był 
demontaż pojazdów na części oraz przechowywanie demontaż pojazdów na części oraz przechowywanie 
niekompletnych pojazdów. Łącznie na w/w nieruchomości niekompletnych pojazdów. Łącznie na w/w nieruchomości 
przechowywano 96 pojazdów w całości i częściach.przechowywano 96 pojazdów w całości i częściach.



Działania WIOŚ:Działania WIOŚ:  
 Nałożono grzywy na właścicieli obiektu w łącznej Nałożono grzywy na właścicieli obiektu w łącznej 

wysokości 2000 zł za magazynowanie odpadów i wysokości 2000 zł za magazynowanie odpadów i 
demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 Zarządzenie pokontrolne dla unormowania wymagań Zarządzenie pokontrolne dla unormowania wymagań 
prawnych.prawnych.

 Poinformowano Wójta Gminy Turośń Kościelna o Poinformowano Wójta Gminy Turośń Kościelna o 
magazynowaniu odpadów – w celu wydania decyzji o magazynowaniu odpadów – w celu wydania decyzji o 
ich usunięciu ich usunięciu 

 Kontrolowany przekazał wszystkie pojazdy do legalnie Kontrolowany przekazał wszystkie pojazdy do legalnie 
działającej stacji demontażu pojazdów przed działającej stacji demontażu pojazdów przed 
wszczęciem postępowania przez Urząd Gminy.wszczęciem postępowania przez Urząd Gminy.

 Nakazano kontrolowanemu naliczenie podwyższonych Nakazano kontrolowanemu naliczenie podwyższonych 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za 
magazynowanie odpadów w  miejscu na ten cel magazynowanie odpadów w  miejscu na ten cel 
nieprzeznaczonym. nieprzeznaczonym. 



W dniu 27 listopada 2009 r. sprawdzono wykonanie zarządzenia W dniu 27 listopada 2009 r. sprawdzono wykonanie zarządzenia 
pokontrolnego. Podmiot wykonał zarządzenie pokontrolne, pokontrolnego. Podmiot wykonał zarządzenie pokontrolne, 
przekazał odpady do legalnie działającej stacji demontażu przekazał odpady do legalnie działającej stacji demontażu 
pojazdów. Teren został uprzątnięty.pojazdów. Teren został uprzątnięty.



Szczególnie trudny przypadek:Szczególnie trudny przypadek:
AUTO-HANDEL w Łomży. W trakcie kontroli przeprowadzonej AUTO-HANDEL w Łomży. W trakcie kontroli przeprowadzonej 
wraz z Urzędem Celnym i Policją, stwierdzono, iż podmiot wraz z Urzędem Celnym i Policją, stwierdzono, iż podmiot 
sprowadził 60 pojazdów  wycofanych z eksploatacji z terenu sprowadził 60 pojazdów  wycofanych z eksploatacji z terenu 
Wielkiej Brytanii, w celu wymontowywania części.Wielkiej Brytanii, w celu wymontowywania części.



Właściciel od początku utrudnia działania Właściciel od początku utrudnia działania 
kontrolne:kontrolne:

 zmieniał zeznania wg swoich potrzeb, zmieniał zeznania wg swoich potrzeb, 
 ukrywał dokumentację zakładu, ukrywał dokumentację zakładu, 
 kwestionował ustalenia kontrolujących, kwestionował ustalenia kontrolujących, 
 odmówił podpisania protokołu z kontroli,odmówił podpisania protokołu z kontroli,
 odmówił przyjęcia mandatu,odmówił przyjęcia mandatu,
 szczególnie trudne było ustalenie, ile z szczególnie trudne było ustalenie, ile z 

pojazdów może być traktowana jako odpady pojazdów może być traktowana jako odpady 
sprowadzone z zagranicy, a ile stało się sprowadzone z zagranicy, a ile stało się 
odpadem już w kraju. odpadem już w kraju. 





Działania WIOŚ:Działania WIOŚ:  
• Mandat karny (odmowa przyjęcia) – wniosek o Mandat karny (odmowa przyjęcia) – wniosek o 

ukaranie do Sądu Grodzkiego,ukaranie do Sądu Grodzkiego,
• Decyzja o wstrzymaniu działalności w zakresie Decyzja o wstrzymaniu działalności w zakresie 

prowadzenia demontażu pojazdów,prowadzenia demontażu pojazdów,
• Przekazanie sprawy do GIOŚ w zakresie Przekazanie sprawy do GIOŚ w zakresie 

sprowadzenia odpadów z zagranicy bez zezwolenia,sprowadzenia odpadów z zagranicy bez zezwolenia,
• Postanowieniem GIOŚ wezwał kontrolowanego do Postanowieniem GIOŚ wezwał kontrolowanego do 

przekazania odpadów do przedsiębiorcy przekazania odpadów do przedsiębiorcy 
prowadzącego legalną stację demontażu pojazdów,prowadzącego legalną stację demontażu pojazdów,

• Winna zostać wydana decyzja o sposobie Winna zostać wydana decyzja o sposobie 
zagospodarowania odpadów – sprawa w toku,zagospodarowania odpadów – sprawa w toku,

• Poinformowano Prezydenta Łomży o magazynowaniu Poinformowano Prezydenta Łomży o magazynowaniu 
odpadów – w celu wydania decyzji o ich usunięciu.odpadów – w celu wydania decyzji o ich usunięciu.

• Trwa postępowanie w Urzędzie Celnym w Łomży dot. Trwa postępowanie w Urzędzie Celnym w Łomży dot. 
rozbieżności w kwalifikacji sprowadzonych pojazdów. rozbieżności w kwalifikacji sprowadzonych pojazdów. 



W chwili obecnej „AUTO HANDEL” nadal sprowadza W chwili obecnej „AUTO HANDEL” nadal sprowadza 
pojazdy. Ujawnione podczas kontroli samochody i części pojazdy. Ujawnione podczas kontroli samochody i części 
są zatrzymane przez Prokuratora, a właściciel wysuwa są zatrzymane przez Prokuratora, a właściciel wysuwa 
żądania ich zwrotu.żądania ich zwrotu.



Legalnie działająca stacja demontażu pojazdów Legalnie działająca stacja demontażu pojazdów 

w Grajewiew Grajewie  
 Stwierdzono że właściciel wydał zaświadczenie o Stwierdzono że właściciel wydał zaświadczenie o 

demontażu samochodu, który w rzeczywistości nie został demontażu samochodu, który w rzeczywistości nie został 
przyjęty na tą stację demontażu. przyjęty na tą stację demontażu. 



Działania WIOŚ:Działania WIOŚ:

 Zawiadomiono Prokuraturę o podejrzeniu poświadczenia Zawiadomiono Prokuraturę o podejrzeniu poświadczenia 
nieprawdy.nieprawdy.

 Komenda Powiatowa Policji w Grajewie odmówiła Komenda Powiatowa Policji w Grajewie odmówiła 
wszczęcia postępowania w tej sprawie, zostało to wszczęcia postępowania w tej sprawie, zostało to 
zaskarżone w sądzie przez przedstawiciela zaskarżone w sądzie przez przedstawiciela 
Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. W Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. W 
związku z tym Policja ponownie wszczęła dochodzenie.związku z tym Policja ponownie wszczęła dochodzenie.

 Zawiadomiono Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Zawiadomiono Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Białymstoku – RDOŚ wydała decyzję o cofnięciu w Białymstoku – RDOŚ wydała decyzję o cofnięciu 
pozwolenia na zbieranie, wytwarzanie i odzysk odpadów w pozwolenia na zbieranie, wytwarzanie i odzysk odpadów w 
związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów.związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów.

 Właściciel odwołał się do Ministra Środowiska – sprawa w Właściciel odwołał się do Ministra Środowiska – sprawa w 
toku. toku. 



Weryfikacja rocznych sprawozdań Weryfikacja rocznych sprawozdań 
stacji demontażu  w czasie kontroli stacji demontażu  w czasie kontroli 
WIOŚWIOŚ - błędy w rocznych łędy w rocznych 
sprawozdaniach o recyklingu pojazdówsprawozdaniach o recyklingu pojazdów

 brak brak zaświadczeń zaświadczeń potwierdzających potwierdzających 
odzysk i recyklingodzysk i recykling, wystawianych przez , wystawianych przez 
upoważnione przedsiębiorstwa,upoważnione przedsiębiorstwa,

 obliczanie poziomów odzysku i obliczanie poziomów odzysku i 
recyklingu na podstawie kart ewidencji recyklingu na podstawie kart ewidencji 
odpadów lub kart przekazania odpadów,odpadów lub kart przekazania odpadów,



 ujmowanie w sprawozdaniu pojazdów ujmowanie w sprawozdaniu pojazdów 
spoza kategorii M1 oraz N1;spoza kategorii M1 oraz N1;

 nie odejmowanie nominalnej ilości paliwa nie odejmowanie nominalnej ilości paliwa 
[40kg] od masy własnej pojazdu;[40kg] od masy własnej pojazdu;

 nie ujmowanie masy własnej pojazdów w nie ujmowanie masy własnej pojazdów w 
tab. 1.1 oraz 1.2.tab. 1.1 oraz 1.2.



 Chaos w dokumentacji lub brak podstawowej dokumentacji Chaos w dokumentacji lub brak podstawowej dokumentacji 
takiej jak takiej jak ewidencja odpadówewidencja odpadów prowadzi do  prowadzi do 
nieprawidłowego wypełniania sprawozdań – np. zakład nie nieprawidłowego wypełniania sprawozdań – np. zakład nie 
jest w stanie obliczyć poziomów odzysku i recyklingu jest w stanie obliczyć poziomów odzysku i recyklingu 



 Nie zwracanie uwagi na konieczność uzyskiwania Nie zwracanie uwagi na konieczność uzyskiwania 
zaświadczeń zarówno o odzysku, jak i recyklinguzaświadczeń zarówno o odzysku, jak i recyklingu

 Wpisywanie danych bez rozróżnienia, czy Wpisywanie danych bez rozróżnienia, czy 
dotyczą odzysku czy recyklingudotyczą odzysku czy recyklingu



 Efektem w/w błędów są kłopoty z ustaleniem, co Efektem w/w błędów są kłopoty z ustaleniem, co 
właściwie stało się z odpadami.właściwie stało się z odpadami.
Przykład: obliczony poziom odzysku, recykling Przykład: obliczony poziom odzysku, recykling 
zerowy. Czy wynika to ze złego zbierania zerowy. Czy wynika to ze złego zbierania 
zaświadczeń, czy złego wypełnienia tabeli?zaświadczeń, czy złego wypełnienia tabeli?



 Błąd polegający na nieprawidłowym zakwalifikowaniu Błąd polegający na nieprawidłowym zakwalifikowaniu 
procesów zachodzących na stacji demontażu. Odzyskowi procesów zachodzących na stacji demontażu. Odzyskowi 
poddaje się pojazdy, a nie powstałe z nich odpady (chyba, poddaje się pojazdy, a nie powstałe z nich odpady (chyba, 
że stacja faktycznie może przetwarzać i przetwarza że stacja faktycznie może przetwarzać i przetwarza 
powstałe odpady).powstałe odpady).





 Istotnym błędem jest brak daty i podpisu pod Istotnym błędem jest brak daty i podpisu pod 
wypełnionym sprawozdaniem oraz nieterminowe wypełnionym sprawozdaniem oraz nieterminowe 
złożenie sprawozdania i wniosku. Może to złożenie sprawozdania i wniosku. Może to 
skutkować nie otrzymaniem dofinansowania skutkować nie otrzymaniem dofinansowania 
stacji przez NFOŚiGW.stacji przez NFOŚiGW.



 Błąd, nie mający większego wpływu na ocenę Błąd, nie mający większego wpływu na ocenę 
stacji demontażu pojazdów przez WIOŚ.stacji demontażu pojazdów przez WIOŚ.



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Marcin Dziedzic
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