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Co chcę załatwić? 

Chcę złożyć wniosek o przeprowadzenie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska  
przez prowadzącego instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych. Chcę sprawdzić, czy ustalenia raportu o wielkości emisji, zweryfikowane  
przez jednostkę uprawnioną i przedstawione do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami, są zgodne ze stanem faktycznym. 

Kogo dotyczy? Dotyczy tylko Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).  

Co przygotować? Przygotuj informacje dotyczące przedmiotu wnioskowanej kontroli.   

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
o przeprowadzenie kontroli. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Napisz wniosek, o którym mowa w rubryce wyżej. 

Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Złóż wniosek, jeżeli nie uzyskasz wystarczających wyjaśnień od prowadzącego instalację albo nie 
otrzymasz w terminie poprawionego raportu. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście w godzinach pracy w jednym z poniższych urzędów  
lub wysłać drogą pocztową na jeden z poniższych adresów: 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ul. Paprotna14, 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 Wałbrzychu  
ul. Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych, 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 
(dla obiektów w powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) 

� 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) 

Co zrobi urząd? 

Przeprowadzimy kontrolę we wnioskowanym zakresie.  
Po przeprowadzeniu kontroli: 
� w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które miały wpływ na ustalenie wielkości 

emisji, wydamy decyzję określającą wielkość rzeczywistej emisji w roku okresu 
rozliczeniowego, którego dotyczy raport o wielkości emisji i przekażemy kopię decyzji 
ostatecznej Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami. 

� w przypadku stwierdzenia zgodności ustaleń w raporcie ze stanem faktycznym, przekażemy 
prowadzącemu instalację i Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
informacje w tym zakresie. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twoją sprawę załatwimy najszybciej jak to możliwe. 
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Jak się odwołać? 
Możesz złożyć pisemne odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  
za pośrednictwem naszego urzędu. 

Informacje 
dodatkowe 

 

Podstawa prawna 

� Art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U. z 2011 Nr 122 poz. 695). 

� Ustawa z dn. 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, rozdział 3 (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, 
poz. 287, z późn. zm.) 

 


