
Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że w związku z wejściem 

od 1 stycznia 2007r. rozporządzenia 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 

2006r., emisja substancji do powietrza i wody oraz przekazanie odpadów z instalacji przemysłowych 
powinno być podawane w europejskim rejestrze uwalniania i transferu  zanieczyszczeń E-PRTR.  

Zgodnie art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587) prowadzący instalacje obejmującą 
co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączeniu nr I do rozporządzenia 

166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. z przekroczeniem 
obowiązujących wartości progowych dla uwolnień zanieczyszczeń określonych w załączniku nr II 
do tego rozporządzenia, jest zobowiązany w terminie do dnia 31 marca roku następnego po danym 
roku sprawozdawczym przekazuje do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska sprawozdanie 
zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru.  

Wzory formularza sprawozdania oraz formę przekładania i wymagane technika przekładanie tego 
sprawozdania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. 
w sprawie wzorów formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalania i Transferu 
Zanieczyszczeń (Dz. U. Nr 187, poz. 1341). 

Formularz sprawozdania oraz szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: 

http://www.gios.gov.pl/index7.php?temat=218
 
Wypełniony formularz sprawozdania, podmioty prowadzące instalacje zlokalizowane na terenie 

woj. dolnośląskiego  winny przesłać na adresy: 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu   

ul. Paprotna 14   
51-117 Wrocław

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: prtr@wroclaw.pios.gov.pl

Zasięg działania WIOŚ we Wrocławiu obejmuje teren województwa dolnośląskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, 
średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego i powiatu grodzkiego we Wrocławiu. 

Delegatury WIOŚ we Wrocławiu: 

Delegatura w Jeleniej Górze 
ul. Warszawska 28 

58-500 Jelenia Góra 
oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: prtr@jgora.pios.gov.pl 

http://www.gios.gov.pl/index7.php?temat=218
mailto:prtr@wroclaw.pios.gov.pl
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?id=jgora


Zasięg działania Delegatury obejmuje powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, 
kamiennogórski, zgorzelecki i powiat grodzki w Jeleniej Górze. 

Delegatura w Legnicy  
ul. Rzeczypospolitej 10/12 

59-220 Legnica 
oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: legnica@wroclaw.pios.gov.pl 

Zasięg działania Delegatury obejmuje powiaty: głogowski, jaworski, lubiński, legnicki, polkowicki, 
złotoryjski i powiat grodzki w Legnicy. 

Delegatura w Wałbrzychu  
ul. A. Mickiewicza 16 

58-300 Wałbrzych 
oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: walb@wroclaw.pios.gov.pl 

Zasięg działania Delegatury obejmuje powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, 
ząbkowicki. 

 

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?id=legnica
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?id=walbrzych

