UDZIELANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
INFORMACJA
I.

Krok po kroku
Napisz i złóż wniosek o udzielenie informacji o środowisku. Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji
nie trzeba wyszukiwać.

1. Skompletowane dokumenty złóż w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku bądź wyślij
pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, lub prześlij
drogą elektroniczną (e-mail, korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP).
2. Zostaniesz poinformowany o wysokości opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.
3. Dokonaj opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i poinformuj o tym organ.
4. Dokument zawierający informację o środowisku zostanie dostarczony pocztą lub możesz odebrać go
osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku
chęć osobistego odbioru) lub elektronicznie na wskazany adres elektroniczny.
5. Podczas odbioru decyzji okaż dokument tożsamości.
II. Wymagane Dokumenty
1. Wniosek o udzielenie informacji o środowisku. Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba
wyszukiwać.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie udzielenie informacji o środowisku.
3. Oświadczenie zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
(w przypadku osób fizycznych oraz podmiotów posiadających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, m.in. jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez
osoby fizyczne, spółek cywilnych);
III. Opłaty
1. Zostaniesz poinformowany o wysokości opłaty za udostępnienie informacji o środowisku. Informację
otrzymasz na wskazany adres.
a) Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
− przekazanie informacji nastąpiło ustnie;
− informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty
zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.
b) Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
− informacje należało wyszukać;
− informacje przekształcono w formę wskazaną we wniosku
− sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych;
− organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

2. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Świdniku, ul. Niepodległości 13,
21-047 Świdnik, nr rachunku: 19 8689 0007 6001 3969 2000 0040, tytułem "opłata za udostępnienie
informacji o środowisku".
IV. Miejsce i sposób złożenia oraz odbioru
1. Miejsce i sposób złożenia:
a) osobiście do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku,
b) za pośrednictwem poczty,
c) drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP
2. Miejsce i sposób odbioru:
a) za pośrednictwem poczty,
b) osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - po uprzednim uzgodnieniu z
pracownikiem prowadzącym sprawę.
V. Termin udzielenie informacji o środowisku:
1. Informacja o środowisku powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych - nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku wnioskodawca zostaje poinformowany
o konieczności przedłużenia załatwienia sprawy.
VI. Uwagi
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), informacja o środowisku i jego ochronie to
wszelkiego rodzaju informacja dotycząca:
−

stanu elementów środowiska, takich jak powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat,
krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny,
zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy
genetycznie zmodyfikowane;

−

wzajemnych oddziaływań pomiędzy wymienionymi elementami środowiska;

−

emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą
wpłynąć na wymienione elementy środowiska (na wniosek podmiotu żądającego informacji
udostępnia się także informacje o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod
przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz sposobów
interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji lub
odsyła się do stosownych metodyk referencyjnych w tym zakresie);

−

środków, takich jak środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i
gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska;

−

działań wpływających lub mogących wpłynąć na wymienione elementy środowiska oraz emisje i
zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;

−

raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;

−

analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach
wymienionych środków i działań;

−

stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi oraz stanu obiektów kultury i obiektów
budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać wspomniane stany
elementów środowiska lub wpływające na nie emisje i zanieczyszczenia.

2. Formy udostępniania informacji
Informacja o środowisku może być udostępniana poprzez:
− przekazanie informacji ustnie;
− wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu;
− umożliwienie sporządzenia kopii w siedzibie urzędu;
− przesłanie kopii dokumentów lub informacji przez odpowiedni organ - dopuszczalna jest wersja
papierowa (za pośrednictwem poczty), a także wersja elektroniczna z wykorzystaniem
wskazanych nośników danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
Informacja o środowisku jest udostępniana na pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące
elementy:
− dane wnioskodawcy;
− adres wnioskodawcy;
− zakres wniosku - należy wskazać, o jakie informacje występuje wnioskodawca.
Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukiwać.
4. Odmowa udostępnienia informacji
W art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określony
został katalog informacji, które nie podlegają udostępnieniu. Organ administracji nie udostępnia
informacji, jeżeli m.in.:
a) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych
uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej;
b) informacje dotyczą:
− spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli
ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
− spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby
naruszyć te prawa,
− danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeśli udostępnienie informacji mogłoby naruszać
przepisy o ochronie danych osobowych,

− dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich
dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
− dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska,
− informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, jeśli udostępnienie tych
informacji mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną i został złożony wniosek o wyłączenie tych
informacji z udostępnienia,
− przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach
zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie
z art. 79 ust. 2,
− obronności i bezpieczeństwa państwa,
− bezpieczeństwa publicznego,
− danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) o:
− warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
− drugim zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 poz. 1895, z późn.
zm.),
− wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych,
− wysokości wnoszonych opłat produktowych i środków przeznaczanych na publiczne kampanie
edukacyjne.
Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których część z wymienionych
przyczyn, nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część
danych podlega udostępnieniu.
VII. Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256 z późn. zm.).
b) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.).
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie
informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415 oraz z 2016 r. poz 2089).

