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Co chcę załatwić? 

Chcę złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony 
środowiska w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie: 
� wydania zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (kontrola 

funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych; w przypadku przetwarzania odpadów zawierających azbest  
w urządzeniach przewoźnych złóż wniosek o przeprowadzenie kontroli w pierwszym miejscu 
eksploatacji danego urządzenia), 

� wydania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów, 
� wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów, gdy potrzeba zamknięcia składowiska 

odpadów nie wynika z zarządzenia pokontrolnego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

Kogo dotyczy? 

Dotyczy: 
� regionalnego dyrektora ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach 

zamkniętych; 
� marszałka województwa – dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w al. 378 ust. 2a 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 
� starosty – dla pozostałych przedsięwzięć. 

Co przygotować? 

Napisz wniosek o przeprowadzenie kontroli funkcjonowania instalacji i urządzeń służących  
do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
W przypadku przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych napisz 
wniosek o przeprowadzenie kontroli w pierwszym miejscu eksploatacji danego urządzenia. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz do nas pismo z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Napisz samodzielnie wniosek o przeprowadzenie kontroli. 

Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku i przeprowadzenie kontroli nic nie płacisz.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście w godzinach pracy 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) 
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� 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 z Twoim udziałem i wydamy opinię  
dotyczącą funkcjonowania kontrolowanej instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twoją sprawę załatwimy najszybciej jak to możliwe. 

Jak się odwołać? 
Nasza opinia będzie Ci pomocna w podjęciu decyzji, lecz w tym przypadku nie jest przewidziana 
droga odwoławcza. 

Informacje 
dodatkowe 

 

Podstawa prawna 
Art. 27 ust. 3, Art. 53 ust. 1, Art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 
Nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami). 

 


