NUMER DRUKU:

WSR - 03

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
OGÓLNY OPIS:

Udostępnianiu podlegają informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu organu lub dla
niego przeznaczone, dotyczące:
1. 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, oraz
wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć
na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska
i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań
wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje
i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę
tych elementów;
4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków
i działań, o których mowa w pkt 3;
6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów
budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
a. stany elementów środowiska, których mowa w pkt 1, lub
b. przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 – emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt
2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny, który powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.
2. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika).
3. Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
- informację niewymagającą wyszukiwania,
- w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa
w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi –
informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające
osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub
zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi
dysponuje organ, nie umożliwiają tego.
Organ może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
2. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania
się;
3. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
4. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborska 34
Miejsce odbioru dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34, pok.15
Godziny pracy Urzędu:
30
30
- poniedziałek, środa, czwartek – 7 -15
30
30
- wtorek – 7 -16
30
30
- piątek – 7 -14

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
inspektor ds. obsługi prawnej i egzekucji administracyjnej,
ul. Myśliborska 34, pok. 15, tel. 95/ 7355 702
OPŁATY:

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych
w Systemie Informacji o Środowisku (dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow – w zakładce Ewidencje i rejestry) jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku,
sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ pobiera opłaty w wysokości
odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty (ustalane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
(Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.). Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do
kasy, na rachunek bankowy organu lub przy odbiorze przesyłki.
3. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa – 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (wyjątki określone
są w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1000 ze zm.).
4. Konto dla opłaty za udostępnianie informacji o środowisku: 16 1020 5402 0000 0002 0325 5577
5. Konto dla opłaty skarbowej: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy.
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie wnosi się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa
się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
UWAGI:

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdują się w Systemie
Informacji
o
Środowisku
(dostępnym
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Urzędu
Miasta
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow – w zakładce Ewidencje i rejestry).
PODSTAWA PRAWNA:

Art. 8 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.).
PLIKI DO POBRANIA:
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