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Udostępnienie informacji o środowisku
i jego ochronie
/karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania

Kogo dotyczy
Formularze/wnioski
do pobrania

Organy administracji są obowiązane udostępnić bez zbędnej zwłoki każdemu
wnioskodawcy informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się
w ich posiadaniu. Dane podlegające udostępnieniu zamieszczane
są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz, o którym mowa,
prowadzony jest w formie komputerowej bazy danych i składa się z kart
informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i
udostępnianie dokumentów oraz ze spisu kart informacyjnych.
- karta informacyjna dla:
 Wniosków o wydanie decyzji
 Wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 Wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
-karta informacyjna dla:
 Decyzji i postanowień
 Wskazań lokalizacyjnych
- karta informacyjna dla projektów, polityk, strategii, planów lub programów.
- karta informacyjna dla polityk, strategii, planów
lub programów.
- karta informacyjna dla:
 Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 Raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska
 Sprawozdań o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej
 Analiz porealizacyjnych, - przeglądów ekologicznych
 Raportów o bezpieczeństwie
 Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami
 Dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów
- karta informacyjna dla:
 Prognoz oddziaływania na środowisko
 Dokumentów
zawierających
informację
o
przedsięwzięciu
podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 Rozstrzygnięć
przekazanych
przez
państwo
podejmujące
przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 Opracowań ekofizjograficznych
 Rejestrów substancji niebezpiecznych
 Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 Rejestrów poważnych awarii
- karta informacyjna dla wykazów, zawierających
informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
- karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja
nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
- karta informacyjna dla innych dokumentów.
Wszyscy zainteresowani
Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wraz
z określeniem:
 Podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku
i jego ochronie
 Danych wnioskodawcy

 Przedmiotu wniosku
 Sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 11
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
Opłaty
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów
wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.Za
wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę
wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich
przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej
związane z tym uzasadnione koszty.
Informacje na temat opłat
1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania
do dziesięciu dokumentów.
2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów,
pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych
dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
3. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów
wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
4. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x
297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
5. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub
kserokopii, w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2,
mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2,
mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2,
mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1,
mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
6. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej,
pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
7. Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi
zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji
na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1.
8. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
9. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się
opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub
kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji
i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
10. Opłaty, o których mowa powyżej, uiszcza się w terminie 14 dni, przez
wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub
przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi
również wnioskujący.
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku –
43 87990001 0020 0200 0101 0049

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
Jednostka/osoba
Barbara Zgubisz - Pierog – pokój nr 11
odpowiedzialna
email: b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl
Tel: (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 111
Fax. (33) 8775-015
Miejsce składania dokumentów Wniosek wraz z załącznikiem można złożyć:
1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,
34-222 Zawoja 1307
2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze
względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35
§ 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1. 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 (t. j. Dz. U. z
2021 roku, poz. 247 z późn.zm)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopad 2010 r. w sprawie
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (t. j. Dz. U. z
2010 roku Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 wrzesień 2010 r. w sprawie
wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.
U. z 2010 roku Nr 186, poz. 1249 z późn. zm.)
Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji
o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za
pośrednictwem Wójta Gminy Zawoja - w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.)

Opracowała: (imię i nazwisko) Barbara Zgubisz – Pierog, data 06.12.2021 r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa, data 06.12.2021 r.

