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2.4.  Zasady podziału kontroli  

 

Podział kontroli zależy od sposobu ich realizacji. W ramach tego podziału można 

wyodrębnić: kategorię, typ, rodzaj i charakter kontroli.  

 

Wyróżniamy następujące kategorie kontroli:  

1) kontrola zakładu w terenie, 

2) kontrola w terenie bez ustalonego podmiotu, 

3) kontrola oparta o dokumentację.  

 

W zależności od kategorii kontroli wyróżniamy następujące typy kontroli:  

1) kontrola zakładu w terenie :  

a) planowa, 

b) pozaplanowa. 

2) kontrola w terenie bez ustalonego podmiotu: 

a) pozaplanowa. 

3) Kontrola oparta o dokumentację: 

a) planowa,  

b) pozaplanowa.  

 

Od kategorii i typu kontroli uzależniony jest rodzaj kontroli: 

1) kontrola zakładu w terenie  – pozaplanowa: 

a) na wniosek, 

b) interwencyjna, 

c) inwestycyjna, 

d) inna.  

2) kontrola w terenie bez ustalonego podmiotu – pozaplanowa:   

a) rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie,  

b) transport towarów lub odpadów. 

3) kontrola oparta o dokumentację – nie określa się rodzaju dla kontroli planowych  

i pozaplanowych.  

 

Dla poszczególnych rodzajów kontroli, bez względu na typ (z wyłączeniem kontroli opartej 

o dokumentację) określa się charakter kontroli: 

1) kontrola zakładu w terenie : 

a) kompleksowa, 

b) problemowa. 
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2) kontrola w terenie bez ustalonego podmiotu 

a) problemowa. 

3) kontrola oparta o dokumentację: 

a) oparta na analizie badań automonitoringowych, 

b) oparta na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań  

       automonitoringowych. 

 

 

 

Dokumenty związane: 

I.1.2. Definicje i pojęcia 

 

 


