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Co chcę załatwić? 
Chcę uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar 
pieniężnych za naruszanie wymogów ochrony środowiska. 

Kogo dotyczy? 
Dotyczy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu  
z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie wymogów ochrony 
środowiska.  

Co przygotować? 
Pamiętaj, aby do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty 
skarbowej, w przypadku gdy jesteś zobowiązany do jej wpłaty. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz samodzielnie wniosek  o uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z tytułu 
administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie wymogów ochrony środowiska. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Pisząc wniosek określ w jakim celu chcesz uzyskać zaświadczenie,  a także czy zaświadczenie 
mamy przesłać pocztą, czy odbierzesz je osobiście. 
We wniosku podaj również osobę do ewentualnych kontaktów ze wskazaniem imienia, 
nazwiska i numeru telefonu. 

Ile muszę zapłacić? 

Zapłać opłatę skarbową w wysokości 17 zł.  
Opłatę skarbową możesz zapłacić gotówką w kasach urzędu Miasta Wrocław: 
� pl. Nowy Targ 1/8, 
� ul. G. Zapolskiej 2/4,  
� al. Karkonoska 45 

bądź na rachunek bankowy Nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288 BZ WBK I O. we Wrocławiu 
tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z tytułu kar 
pieniężnych za naruszanie wymogów ochrony środowiska”.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Dokumenty złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz do nas wysłać pocztą albo złożyć osobiście  
w sekretariacie  pod wskazanymi poniżej adresami: 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

ul. Paprotna 14 , 51-117 Wrocław 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.30-15.30 
(dla obiektów w powiatach: wrocławski, wołowski, trzebnicki, średzki, strzeliński, 
oławski, oleśnicki, milicki, górowski i powiat grodzki we Wrocławiu) 

� Delegatura w Jeleniej Górze 
ul. Warszawska 28, 58-500 Jelenia Góra 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 
(dla obiektów w powiatach: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, 
kamiennogórski, zgorzelecki i  powiat grodzki w Jeleniej Górze) 

� Delegatura w Legnicy 
al. Rzeczypospolitej 10/12, 59-220 Legnica 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 
(dla obiektów w powiatach: głogowski, jaworski, lubiński, legnicki, polkowicki, 
złotoryjski, powiat grodzki w Legnicy) 

� Delegatura w Wałbrzychu  
ul. Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 

(dla obiektów w powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) 

Co zrobi urząd? 

Jeśli w wyniku naszych ustaleń stwierdzimy, że nie zalegasz z płatnościami z tytułu 
administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków ochrony środowiska wydamy 
zaświadczenie.  
W przypadku, gdy nie będziemy mogli wydać zaświadczenia poinformujemy Cię o tym pisemnie 
w drodze postanowienia. 
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Jaki jest czas 
realizacji? 

Sprawę załatwimy nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych. 

Jak się odwołać? 

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  
bądź na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez Ciebie,  
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pismo złóż w naszym urzędu, w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie możesz przynieść osobiście  
lub wysłać pocztą na adresy podane w rubryce: Gdzie załatwię sprawę? 

Informacje 
dodatkowe 

Od opłaty skarbowej zwolnione są m.in.: 
� jednostki budżetowe, 
� jednostki samorządu terytorialnego, 
� organizacje pożytku publicznego.  

Ponadto opłaty skarbowej nie dokonujesz w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia 
niezbędnego do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej. 

Podstawa prawna 

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 
150)  

� ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635   
z późn. zm.) 

� ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  
z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) 

 


