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Co chcę załatwić? Chcę zgłosić zanieczyszczenie środowiska. 

Kogo dotyczy? Dotyczy osób, które stwierdziły lub zauważyły zanieczyszczenie środowiska.  

Co przygotować? 

Zastanów się, jakie konkretne informacje chcesz przekazać. Aby prawidłowo rozpoznać  sprawę 
potrzebne nam będą następujące informacje: 
� miejsce i czas zdarzenia, 
� opis zdarzenia, 
� sprawcę lub sprawców, jeśli możesz określić, 
� Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, Twój adres, telefon kontaktowy). 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz samodzielnie wniosek o interwencję w sprawie zanieczyszczenia środowiska. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

We wniosku o interwencję umieść informacje opisane w rubryce: Co przygotować?  

Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku oraz naszą interwencję nic nie płacisz. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Dokumenty złóż jak najszybciej po stwierdzeniu zdarzenia. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Wniosek o interwencję możesz wysłać pocztą, pocztą elektroniczną, faksem, zgłosić 
telefonicznie albo złożyć osobiście w sekretariacie pod wskazanymi poniżej adresami: 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

ul. Paprotna 14 , 51-117 Wrocław 
tel.71-372-13-06, 71-327-30-00, faks 71-327-30-09 
e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl 
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 
tel. 75-767-94-12, faks  75-764-89-89 
e-mail: poczta@jgora.pios.gov.pl 
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 
tel. 76-854-14-00, faks  76-850-61-38 
e-mail: legnica@wroclaw.pios.gov.pl 
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 
tel. 74-842-33-22, faks 74-842-33-05 
e-mail: walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 
(dla obiektów w powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) 

Co zrobi urząd? Rozpatrzymy Twój wniosek o interwencję i powiadomimy Cię o sposobie załatwienia sprawy. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Sprawę załatwimy możliwie jak najszybciej, nie dłużej niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.  
W przypadku braku możliwości załatwienia wniosku w powyższym terminie zawiadomimy  
Cię o przesunięciu i przewidywanym terminie załatwienia sprawy.   



KARTA USŁUGI Nr 6 
 

Złożenie wniosku o interwencję w sprawie 

zanieczyszczenia środowiska 

Data zatwierdzenia: 
 

 2/2  

 

Jak się odwołać? 

W przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy możesz złożyć skargę  
do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  
Skargę możesz do nas wysłać pocztą, pocztą elektroniczną, faksem, złożyć osobiście,  
a także zgłosić ustnie do protokołu w naszej siedzibie bądź w jednej z naszych delegatur.  

Informacje 
dodatkowe 

Twoje dane potrzebne nam będą jedynie do odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia wniosku  
i pozostaną anonimowe. 

Podstawa prawna 

� ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 44, 
poz. 287 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.) 

 


