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5.4. Klasyfikacja naruszeń  

 

Na podstawie ustaleń kontroli inspektor: 

1. stwierdza czy wystąpiło naruszenie wymagań ochrony środowiska,  

2. dokonuje klasyfikacji stwierdzonych naruszeń. 

 

Przyjmuje się dwustopniową klasyfikację naruszeń stwierdzonych podczas kontroli, gdzie:  

1. Klasa 1 – najniższa   

2. Klasa 2 – najwyższa 

 

Klasa 1 – naruszenia w wyniku, których nie nastąpiło zagrożenie lub zanieczyszczenie 

środowiska np.:   

1.1. stan faktyczny niezgodny z uregulowaniami formalnoprawnymi lub innymi 

wymaganiami;  

1.2. naruszenie warunków decyzji lub zgłoszenia niemających istotnego wpływu na stan 

środowiska;  

1.3. brak lub naruszenie warunków zgłoszenia;  

1.4. nierealizowanie obowiązków innych niż wymienione w klasie 2 w zakresie 

przeciwdziałania poważnym awariom;  

1.5. brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji lub  sprawozdawczości;  

1.6. brak wpisów do rejestrów;  

1.7. brak opłat za korzystanie ze środowiska;  

1.8. nieprzedkładanie wyników pomiarów;  

1.9. pomiary budzące wątpliwości; 

1.10. inne przypadki nie stwarzające zagrożenia lub zanieczyszczenia środowiska. 

 

Klasa 2 – naruszenia w wyniku których może nastąpić lub nastąpiło zagrożenie lub 

zanieczyszczenie środowiska np.:  

2.1. zanieczyszczenie środowiska;  

2.2. brak działań naprawczych lub działań zmierzających do usuwania lub ograniczania 

skutków poważnych awarii;  

2.3. naruszenie standardów emisji określonych w przepisach prawa i decyzjach 

administracyjnych oraz innych warunków decyzji powodujące pogorszenie stanu 

środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;  

2.4. brak wymaganej dokumentacji w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 

w tym brak / niewdrożenie systemu bezpieczeństwa; 

2.5. zaniedbania w eksploatacji instalacji w tym instalacji chroniących środowisko 

powodujące przekroczenia warunków korzystania ze środowiska; 
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2.6. brak wymaganych urządzeń lub instalacji chroniących środowisko;  

2.7. brak wymaganej decyzji lub zgłoszenia określających warunki korzystania ze 

środowiska;  

2.8. naruszenie warunków decyzji lub zgłoszenia mających istotny wpływ na 

środowisko; 

2.9. niewykonywanie wymaganych pomiarów; 

2.10. inne przypadki stwarzające zagrożenia lub zanieczyszczenia środowiska. 

 

W protokole kontroli nie należy umieszczać informacji o przyporządkowaniu stwierdzonych 

naruszeń do kategorii naruszeń 

 

W bazie danych ISK inspektor zaznacza każdy z rodzajów naruszeń stwierdzonych w czasie 

kontroli dla każdego komponentu oddzielnie. Wprowadzono listę wyboru komponentów, w 

tym: gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, 

emisja hałasu do środowiska, gospodarka odpadami, inne.  

Jeżeli stwierdzono występowanie naruszeń zaliczonych zarówno do klasy 1 jak i klasy 2, 

wówczas należy zakwalifikować kontrolę do naruszenia klasy 2.  

 

 

 

Dokumenty związane:  

I.1.2. Definicje i pojęcia 

I.2.2. Analiza wielokryterialna oddziaływania zakładu na środowisko 

I.5.1.2. Przeprowadzanie kontroli 

I.5.2. Wykonywanie kontroli z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu 

I.5.3. Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty 


