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Co chcę załatwić? 
Chcę poinformować o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego  
lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji,  
a także o zakończeniu rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.  

Kogo dotyczy? 
Dotyczy inwestorów, którzy oddają do użytkowania nowo zbudowane lub przebudowane 
obiekty budowlane, zespoły obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

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

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz samodzielnie zawiadomienie  o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo 
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego lub instalacji, a także zakończenia 
rozruchu instalacji.  

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Pisząc zawiadomienie określ jakiego obiektu budowlanego bądź instalacji ono dotyczy.  
W zawiadomieniu podaj również osobę do ewentualnych kontaktów ze wskazaniem  imienia, 
nazwiska i numeru telefonu. 

Ile muszę zapłacić? Za zawiadomienie nic nie musisz płacić. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Złóż dokumenty na 30 dni kalendarzowych przed terminem oddania do użytkowania nowo 
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji 
realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.  

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Zawiadomienie możesz do nas wysłać pocztą albo złożyć osobiście w sekretariacie pod 
wskazanymi poniżej adresami: 
� 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? 

Rozpatrzymy Twoje zawiadomienie. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o stosowne dokumenty i wyjaśnienia.   
W niektórych przypadkach możemy przeprowadzić u Ciebie kontrolę.  
Możemy także wstrzymać w drodze decyzji oddanie do użytkowania bądź użytkowanie nowo 
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji  
w związku z niespełnieniem wymagań ochrony środowiska bądź niedotrzymywaniem 
standardów emisyjnych.  
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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 

 

Podstawa prawna 

� art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r.,  
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

� art. 365 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U.  
z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

� ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  

 


