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Co chcę załatwić? 

Chcę: 
� złożyć wyniki pomiarów wielkości emisji (gazy lub pyły, ścieki, hałas) oraz ilości pobieranej 

wody. 
� złożyć wyniki pomiarów urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach 

od 30 kHz do 300 kHz 

• stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu  
nie mniejszym niż 110kV, 

• instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne, których moc promieniowania wynosi 
nie mniej niż 15 W. 

� złożyć wyniki pomiarów monitoringowych składowiska odpadów – przed, w trakcie  
i po zakończeniu eksploatacji. Powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów wskazujących 
na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska 

Kogo dotyczy? 

Dotyczy: 
� Prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń, z których występuje emisja substancji 

lub energii do powietrza, wody, ziemi oraz pobór wody podziemnej lub powierzchniowej, 
objętych obowiązkiem prowadzenia pomiarów. 

� Prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne. 

� Zarządzających składowiskiem odpadów. 

Co przygotować? 

Przygotuj: 
� Aktualne wyniki pomiarów. 
� Wyniki pomiarów bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia,  

a także po każdej zmianie warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile te zmiany mogą 
mieć wpływ na zmianę natężenia pola elektromagnetycznego. 

� Wyniki prowadzonego monitoringu. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

� Wypełnij odpowiednie dla Ciebie załączniki do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku  
z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów  
ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366). Rozporządzenie to wraz z załącznikami jest dostępne 
m.in. na stronie internetowej Sejmu w bazie „Internetowy System Aktów Prawnych”: 
http://isap.sejm.gov.pl/.  
Forma, układ i terminy podane są w tym rozporządzeniu i w załącznikach: 

• Załącznik 1 – wyniki okresowych pomiarów emisji substancji do powierza, 

• Załącznik 2 – wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód  
lub do ziemi, 

• Załącznik 3 – wyniki pomiarów ilość pobieranej wody, 

• Załącznik 4 – wyniki okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego  
od instalacji lub urządzenia, z wyjątkiem hałasu impulsowego, 

• Załącznik 5 – wyniki okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku. 
� Poza wynikami pomiarów nie wypełniasz żadnych dokumentów. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Przekaż wyniki w formie i w układzie określonym w rubryce „Jakie dokumenty muszę wypełnić”. 

Ile muszę zapłacić? Za złożenie wyników pomiarów i badań nic nie płacisz. 
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Kiedy złożyć 
dokumenty? 

� Złóż wyniki pomiarów, które dotyczą wielkości emisji (gazy lub pyły, ścieki, hałas oraz ilości 
pobieranej wody): 

• pomiary ciągłe: za I półrocze – 30 dni kalendarzowych od zakończenia półrocza,  
w którym pomiary były wykonane oraz za rok kalendarzowy – do 31 stycznia  
po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym pomiary zostały wykonane,  

• pomiary okresowe wykonywane częściej niż raz w miesiącu: 30 dni kalendarzowych  
od zakończenia kwartału, w którym pomiary były wykonane, 

•  w pozostałych przypadkach – 30 dni kalendarzowych od zakończenia pomiarów. 
� Złóż wyniki pomiarów urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne po ich wykonaniu. 
� Złóż wyniki pomiarów monitoringowych składowiska odpadów do 31 marca roku 

następnego po roku kalendarzowym, którego wyniki dotyczą. Jeżeli w decyzji są inne 
terminy, dotrzymaj ich. Jeżeli stwierdzisz zmiany obserwowanych parametrów, które mogą 
zagrażać środowisku, powiadom natychmiast nasz urząd. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

W zależności od tego, gdzie znajduje się instalacja, urządzenie, złóż wyniki w jednym 
z poniższych urzędów: 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ul. Paprotna14, 
(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, 
(dla obiektów w powiatach: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, 
kamiennogórski, zgorzelecki i  powiat grodzki w Jeleniej Górze) 

� Delegatura w Wałbrzychu  
ul. Mickiewicza 16, 
(dla obiektów w powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) 

� Delegatura w Legnicy 
al. Rzeczypospolitej 10/12, 
(dla obiektów w powiatach: głogowski, jaworski, lubiński, legnicki, polkowicki, 
złotoryjski, powiat grodzki w Legnicy). 

Co zrobi urząd? 

� Dokonamy oceny przesłanych wyników pomiarów, oraz powiadomimy Ciebie o podjętych 
działaniach (kontrola, kara, rozprawa). 

� Sprawdzimy wyniki i wprowadzimy do baz danych. 
� Sprawdzimy wyniki i wprowadzimy do baz danych. W przypadku, gdy wyniki wskażą 

możliwość wystąpienia zagrożenia środowiska, wydamy decyzję, co powinieneś zrobić  
w celu ustalenia i zlikwidowania przyczyny zagrożenia. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twoją sprawę załatwimy najszybciej jak to możliwe. 

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

Pamiętaj, że: 
� Będąc zobowiązany do przedstawiania wyników pomiarów, nie wykonując tego podlegasz 

karze grzywny (Art. 341 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r., Dz.U. 
2008.25.150 z późniejszymi zmianami). 

� Będąc zobowiązany do wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku nie 
wykonując tych pomiarów podlegasz karze aresztu albo ograniczenia wolności lub grzywny 
(Art. 338a ustawy Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r., Dz.U. 2008.25.150  
z późniejszymi zmianami). 

� Zarządzając składowiskiem odpadów i nie przesyłając wyników monitorowania składowiska 
podlegasz karze aresztu lub grzywny  (Art.78 pkt. 6 ustawy o odpadach z 27.04.2001 r. – Dz. 
U. 2010.185.1243 z późn. zmianami). Tej samej karze podlega ten, kto nie prowadzi 
monitorowania składowiska odpadów zgodnie z wymaganiami, a także nie powiadamia 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stwierdzonych zmianach wskazujących  
na możliwość wystąpienia zagrożeń dla środowiska. 

Podstawa prawna 

� Art. 147, Art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późniejszymi 
zmianami). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji  
lub urządzenia  i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
(Dz.U.2008.215.1366). 

� Art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późniejszymi zmianami). 
� Art. 59 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 
(Dz.U.2002.220.1858 z późniejszymi zmianami). 

 


