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Odpowiadając na piśmo z dnia 30 lipca 2010 r. znak DGOas-44-10/36355/10/PK w
sprawie uwag do projektu krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej, przesyłam w
załączeniu spostrzeżenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
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Delegatura it Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biala
tel. (33) 812-44-92. 812-30-37 . tel./fax (33) 812-49-30

e-mail: sckrctb(c.katowicc.pios.gov.pl

Delegatura w Częstochowie
ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa
leł. (34) 364-35-12.364-3i-17. 364-35-23. tel./fax (34) 360-42-80

e-mail: czestochowa(0,pios.gov.pl
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Uwagi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach
do treści Krajowego Planu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej
sierpień 20 I O r.
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wojewodom" należy zmienić na
.,slużby zespolone wojewodów - wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska
• Zb y t lakoniczna informacja o zadaniach Inspekcji Ochrony Srodowiska:
„kontrola przestrzegania prawa i decyzji administrac yjnych ... (w tym
inspekcji zakladów przemysłowych)". Należaloby wskazać te zadania, które w
szczególności mają związek z przedmiotem Konwencji: np. art.2 ust. 1 pkt 5..
11. 15, I Sa , 15b, ISe
Ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska. Należałoby
również wskazać pełnienie nadzoru przez Inspekcję Ochrony Srodowiska nad
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów
Należy sprawdzić. cz y informacja o braku importu środków roztoczobójczych —
akarycydach jest aktualna, gdyż pojawiły się reklamy o tego rodzaju preparatach
dostępnych w śląskich aptekach.
• Tytuł punktu 2. 1 .2. „Uwolnienia z produkcji niezamierzonej" nie odpowiada
treści, z którG1 wynika, że nie ma mowy o „produkcji niezamierzonej", lecz o
uwolnieniach niezamierzon y ch z produkcji.
• Brak jest informacji o prowadzon y ch już działaniach w kierunku ograniczenia
powszechnego stosowania opakowań (tzw. reklamówek) z tworzyw
sztuczn y ch, które często spalane są w paleniskach domowych. Paleniska
domowe zostały w części dotyczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza
wskazane jako źródło największej emisji PCB.
prac
W jakim celu w planie wdrażania omówiono wyniki wykonanych
badawczych?
Jakie znaczenie w krajowym planie wdrażania ma informacja zawarta w punkcie
2.5. dot y cząca pomocy technicznej dla Nepalu i Armenii?
Do planu należy włączyć problem eliminowania ze stosowania przez producentów
wyrobów wprowadzan y ch na rynek w opakowaniach opakowań z tworzyw
sztuczn y ch , spalanych następnie w wielu paleniskach domow y ch, wskazan y ch w
planie jako źródło największej spośród procesów spalania emisji PCB.

Numery stron podano według numeracji stron projektu Krajowego Plami Wdra%ania Konwencji Sztokholmskiej.
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