NIEFORMALNY PAKIET REKLAMACJI
Ten nieformalny pakiet skarg Komisji Kontroli Zanieczyszczeń Stanu Illinois składa się z
dwóch części:
•
•

Materiały objaśniające
Nieformalna skarga — formularz

Materiały te są dostępne na stronie internetowej Rady (www.ipcb.state.il.us) oraz u
Sekretarza Rady.

MATERIAŁY WYJAŚNIAJĄCE
Jeśli wypełnisz nieformalny formularz skargi i wyślesz go do Sekretarza Zarządu na
poniższy adres, Zarząd przekaże go do Illinois Environmental Protection Agency
(IEPA). Adres Biura Zarządu to:
Rada Kontroli Zanieczyszczeń, Do wiadomości: Urzędnik
100 W. Randolph Street
Centrum Jamesa R. Thompsona, apartament 11-500
Chicago, Illinois 60601-3218
Wypełniony nieformalny formularz skargi będzie stanowić Twoją prośbę o
przeprowadzenie przez IEPA nieformalnego dochodzenia w sprawie zanieczyszczenia,
które zarzucasz w formularzu. Inną opcją jest bezpośrednie poinformowanie IEPA o
domniemanym zanieczyszczeniu. Tak czy inaczej, do IEPA należy ustalenie, czy i jak
zbadać lub w inny sposób zająć się domniemanym zanieczyszczeniem.
Ważne jest, aby podać jak najwięcej informacji na temat rzekomego zanieczyszczenia
(np. kto zanieczyszcza i gdzie znajduje się zanieczyszczenie; rodzaj zanieczyszczenia;
jak często dochodzi do zanieczyszczenia i jak długo trwa; jak długo zanieczyszczenie
się dzieje). Informacje te mogą pomóc IEPA we wszelkich prowadzonych przez nią
dochodzeniach.
IEPA może podjąć jeden z kilku kroków w odpowiedzi na Twoją prośbę o nieformalne
dochodzenie. Na przykład IEPA może ustalić, że istnieje problem z zanieczyszczeniem
i rozpocząć działania poprzedzające egzekwowanie prawa, które mogą skutkować
wniesieniem przez prokuratora generalnego stanu Illinois lub prokuratora stanowego
działań egzekucyjnych przeciwko domniemanemu zanieczyszczającemu. IEPA może
ustalić, że nie było problemu z zanieczyszczeniem lub że problem został rozwiązany.
IEPA może również stwierdzić, że problem zanieczyszczenia nie został rozwiązany, ale
IEPA nie jest w stanie w tym czasie kontynuować działań przedegzekucyjnych.
Kiedy Zarząd prześle do IEPA Twoją prośbę o nieformalne dochodzenie, Zarząd
prześle Ci kopię korespondencji. Z kolei IEPA jest zobowiązana do wysłania Zarządowi
potwierdzenia otrzymania Twojej prośby. Rada nie podejmie dalszych działań na Twoją

prośbę. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi IEPA na twoją prośbę, możesz złożyć
formalną skargę do Rady przeciwko domniemanemu zanieczyszczającemu. Żądanie
nieformalnego dochodzenia nie jest warunkiem wstępnym złożenia formalnej skargi.
Formalny formularz skargi dostępny jest na stronie internetowej Zarządu oraz u
Sekretarza Zarządu.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem sekretarza pod numerem
(312) 814-3629.
Należy pamiętać, że IEPA nie ma już środków na zbadanie domniemanego
zanieczyszczenia hałasem.

SKARGA NIEFORMALNA
Wniosek o nieformalne dochodzenie przez Agencję Ochrony
Środowiska Illinois (IEPA)
1.

Twoje Informacje Kontaktowe
Nazwa:
Adres ulicy:
Hrabstwo:
Stan:
Numer telefonu:

2.

(

)

-

Miejsce, w którym można się z Tobą skontaktować w normalnych
godzinach pracy (jeśli inne niż powyżej)
Nazwa:
Adres ulicy:
Hrabstwo:
Stan:
Numer telefonu:

3.

(

)

-

Nazwa i adres domniemanego zanieczyszczającego
Nazwa:
Adres ulicy:
Hrabstwo:
Stan:
Numer telefonu:

(

)

-

4.

Rodzaj zanieczyszczenia (zaznacz jedno lub więcej):
Powietrze
(w
tym
Niebezpieczne odpady
zapachy)
Woda
Woda pitna
Śmieci
Zapasy kanalizacyjne
Inne (proszę opisać)

5.

Opisz szczegółowo źródło i lokalizację zanieczyszczenia:

6. Opisz czas trwania zanieczyszczenia, w tym, kiedy po raz pierwszy zauważyłeś
zanieczyszczenie, jak często występuje oraz o której porze roku lub o porze dnia
występuje:

7.

Podaj wszelkie dodatkowe informacje, które mogą pomóc IEPA w dowolnym
dochodzeniu:

Uwaga: Zarząd przekaże ten wniosek do IEPA z kopią do osoby wnioskującej o
nieformalne dochodzenie. IEPA musi wysłać Zarządowi potwierdzenie otrzymania tego
wniosku. Rada nie podejmie dalszych działań na Twoją prośbę. Patrz nr 35 Ill. Adm.
Code 103.208. IEPA nie posiada aktywnego programu kontroli hałasu.

