Wielkopolski PaĔstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w ramach zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego, wydaá 377 decyzji merytorycznych, 429 decyzji páatniczych, 6 decyzji w II
instancji, 54 postanowienia, 764 opinie sanitarne oraz 471 pisma.
PaĔstwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni woj. wielkopolskiego w 2012 roku zajĊli áącznie
12403 stanowiska w formie decyzji, postanowienia, opinii sanitarnej lub pisma, co stanowi
wzrost o 430 w porównaniu z 2011 rokiem (11973).
Sprawowanie

zapobiegawczego

nadzoru

sanitarnego

pod

wzglĊdem

wymagaĔ

higienicznych i zdrowotnych dotyczyáo w szczególnoĞci obiektów ochrony zdrowia (szpitale,
przychodnie, apteki, pomieszczenia indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej), obiektów
oĞwiaty i wychowania (szkoáy, przedszkola), obiektów turystycznych (hotele, pensjonaty),
obiektów handlowych, zakáadów fryzjerskich i kosmetycznych oraz przedsiĊwziĊü związanych
z budową dróg, linii elektroenergetycznych, stacji bazowych telefonii komórkowej, zakáadów
gospodarki komunalnej oraz zakáadów rzemieĞlniczych i przemysáowych.
W ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydawane są decyzje dotyczące
speánienia wymagaĔ, jakim powinny odpowiadaü pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego dziaáalnoĞü leczniczą. W 2012 roku WPWIS wydaá 51 takich decyzji.
Organy PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej biorą udziaá w postĊpowaniach związanych
z ochroną Ğrodowiska, w zakresie ochrony zdrowia i Īycia ludzi - w sprawach opiniowania
i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaáywania na Ğrodowisko oraz w kwestiach
opiniowania w ramach ocen oddziaáywania przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko. PowyĪszą kwestiĊ
reguluje ustawa z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego
ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaáywania na
Ğrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). JednoczeĞnie w zakresie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego organy PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej przywoáuje ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
Zapobiegawczy nadzór sanitarny prowadzi ciągáą wspóápracĊ dotyczącą miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego z 226 gminami woj. wielkopolskiego.
W roku 2012 odnotowano wzrost liczby stanowisk dotyczących wydania przez organy
PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w sprawie projektów dokumentów strategicznych wraz
z prognozą oddziaáywania na Ğrodowisko. àączna liczba opinii wyniosáa 575 (w 2011 roku 450).
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SpoĞród opiniowanych dokumentów strategicznych wraz z prognozą oddziaáywania na
Ğrodowisko przewaĪaáy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
Ponadto

opiniowano

projekty

studiów

uwarunkowaĔ

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gmin, programy ochrony Ğrodowiska, plany gospodarki odpadami dla
poszczególnych powiatów, miast i gmin woj. wielkopolskiego, lokalne programy rewitalizacji,
programy ochrony powietrza oraz plany urządzenia lasów.
Organy PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej zajmowaáy równieĪ stanowisko w zakresie oceny
oddziaáywania przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko - czĊsto w sprawach trudnych, wzbudzających
sprzeciwy lokalnych spoáecznoĞci, jak równieĪ protesty stowarzyszeĔ ekologicznych. Podczas
opiniowania zwracano szczególną uwagĊ na zebranie peánej informacje o przedsiĊwziĊciu i jego
wpáywie na zdrowie i Īycie okolicznych mieszkaĔców. Zajmowano stanowisko w sprawach
związanych z transportem krajowym, w tym budową dróg oraz linii kolejowych. W ramach
prowadzonej oceny oddziaáywania przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko wydano 1969 stanowisk.
Uzgodniono 922 dokumentacje projektowe (w tym pozytywną opiniĊ uzyskaáo 907 projektów)
zwracając uwagĊ na wáaĞciwe rozwiązania projektowe i zabezpieczenia techniczne zapewniające
odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne w pomieszczeniach związanych z pobytem ludzi.
W 2012 roku PaĔstwowa Inspekcja Sanitarna woj. wielkopolskiego przeprowadziáa 2846
kontroli obiektów, o 240 mniej niĪ w 2011 roku. W 2012 roku odebrano i skontrolowano nowy
budynek dworca kolejowego PKP PoznaĔ Gáówny (Rys. 2).
Rys. 2. Budynek dworca kolejowego PKP PoznaĔ Gáówny
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Wielkopolski

PaĔstwowy

Wojewódzki

Inspektor

Sanitarny

w

porozumieniu

z OkrĊgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu udzieliá zgody na odstĊpstwa od przepisów
okreĞlających warunki techniczne, jakie muszą speániaü budynki oraz odstĊpstwa od przepisów
okreĞlających wymogi bezpieczeĔstwa i higieny pracy. Wydano 312 decyzji administracyjnych
dotyczących odstĊpstw (w zakresie zaniĪonej wysokoĞci pomieszczeĔ, usytuowania poziomu
podáogi pomieszczeĔ poniĪej poziomu terenu, zastosowania oĞwietlenia wyáącznie Ğwiatáem
sztucznym, w tym elektrycznym w pomieszczeniach staáej pracy), z czego w 5 przypadkach
wydano decyzjĊ negatywną.
Wnikliwych analiz dokumentacji, poszukiwaĔ rozwiązaĔ zgodnych z przepisami prawa i nie
pogarszających warunków sanitarno-higienicznych zatrudnionych pracowników wymagaáy
wydane odstĊpstwa na lokale usáugowo-handlowe w Galerii Handlowej MM w Poznaniu (trzy
kondygnacje podziemne, nieprzezroczyste elewacje) (Rys. 3).
Rys. 3. Galeria handlowa MM w Poznaniu
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