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Co chcę załatwić? 
Chcę złożyć zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat.  

Kogo dotyczy? 

Dotyczy podmiotu korzystającego ze środowiska, którym może być: 
� przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
� osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu  

lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 
� osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej 

specjalistycznej praktyki, 
� jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, 
� osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa powyżej korzystająca ze środowiska 

w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 

Co przygotować? Nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów, oprócz formularza o którym mowa niżej.   

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij formularz, którego obowiązujący wzór znajdziesz w Rozporządzeniu  Ministra 
Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje  
i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 97, poz. 816). 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wypełnij formularz w zakresie, w jakim korzystałeś ze środowiska. Formularz dotyczy 
korzystania ze środowiska w następującym zakresie: 
� wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, 
� poboru wód, 
� wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
� składowania odpadów. 

Pamiętaj, że do naszego urzędu nie wysyłasz części dotyczącej składowania odpadów, wysyłasz 
ją natomiast do właściwego urzędu marszałkowskiego wraz z pozostałymi zakresami korzystania 
ze środowiska.  
Pamiętaj, także  iż opłaty za korzystanie ze środowiska ustala się według stawek obowiązujących 
w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, dlatego sprawdź, czy masz 
aktualne stawki opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok.  
Szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania formularza, aktualnych stawek opłat  
i obowiązujących druków znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego.  

Ile muszę zapłacić? 

Do naszego urzędu nie wpłacasz opłat za korzystanie ze środowiska.  
W przypadku naliczenia przez Ciebie opłaty wymagającej zapłaty musisz wpłacić ją na rachunek 
właściwego urzędu marszałkowskiego.  
Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.  
Nie wnosi się opłaty, gdy wyliczona kwota nie przekracza 400 zł/półrocze dla danego rodzaju 
korzystania ze środowiska.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 
należnych opłat składasz co pół roku: za I półrocze do 31 lipca, za II półrocze do 31 stycznia.  
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Gdzie załatwię 
sprawę? 

Formularz 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) 
 
Pamiętaj, że formularz przesyłasz do siedziby urzędu właściwego ze względu na miejsce 
korzystania ze środowiska, jedynie w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów ze środków 
transportu formularz przesyłasz do siedziby urzędu właściwego ze względu na miejsce rejestracji 
podmiotu korzystającego ze środowiska.  

Co zrobi urząd? 

Przekazane przez Ciebie dane zawarte w zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zostaną wprowadzone  
do ogólnopolskiego systemu Ekoinfonet, prowadzonego i nadzorowanego przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Dzięki powyższemu systemowi możliwe jest sporządzenie 
raportu wojewódzkiego i przekazanie go za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska ministrowi właściwemu do spraw środowiska.    

Jaki jest czas 
realizacji? 

Złożenie przez Ciebie dokumentu jest jednoznaczne z załatwieniem sprawy. 

Jak się odwołać? W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.  

Informacje 
dodatkowe 

Pamiętaj, e podmioty korzystające ze środowiska mają także obowiązek sporządzania  
i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego 
poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji 
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek 
której występuje emisja. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie: 
www.krajowabaza.kobize.pl 

Podstawa prawna 
Art. 286 ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.) 

 


