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Co chcę załatwić? Chcę uzyskać informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. 

Kogo dotyczy? 
Dotyczy wszystkich, którzy chcą uzyskać informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska. 

Co przygotować? 

W przypadku, gdy będziemy w posiadaniu dokumentów z niedawno przeprowadzonej u Ciebie 
kontroli, nie musisz nic przygotowywać. 
W sytuacji, gdy nie byłeś dotychczas objęty kontrolą WIOŚ, bądź odbyła się ona dawno, 
przeprowadzimy u Ciebie kontrolę, podczas której poprosimy Cię o stosowne dokumenty  
i informacje. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz samodzielnie wniosek  o uzyskanie informacji o stanie przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska.  

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Pisząc wniosek określ w jakim celu chcesz uzyskać informację o stanie przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska,  a także czy zaświadczenie mamy przesłać pocztą, czy odbierzesz  
je osobiście. 
We wniosku podaj również osobę do ewentualnych kontaktów ze wskazaniem imienia, 
nazwiska i numeru telefonu.  

Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie informacji nic nie musisz płacić. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Dokumenty złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Wniosek o wydanie informacji możesz do nas wysłać pocztą albo złożyć osobiście  
w sekretariacie pod wskazanymi poniżej adresami: 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

ul. Paprotna 14 , 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 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) 

� 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) 

Co zrobi urząd? 
W przypadku braku uchybień, co do wymogów ochrony środowiska wyślemy Ci pisemną 
informację, że nie zgłaszamy zastrzeżeń w zakresie spełniania wymagań ochrony środowiska.  

Jaki jest czas 
realizacji? 

W przypadku, gdy będziemy w posiadaniu dokumentów z niedawno przeprowadzonej u Ciebie 
kontroli, informację wydamy nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu 
wniosku. W przeciwnym wypadku informacja zostanie wydana po przeprowadzeniu kontroli.   

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

Informacje 
dodatkowe 
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Podstawa prawna 

§ 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193, poz.1397, z późn. 
zm.)na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) 

 


