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Karta Usługi  

Nr OŚiGW/1 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU  

I JEGO OCHRONIE 

Podstawa prawna 

 

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 (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 247 ze zmianami) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 735) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat 

za udostępnianie informacji o środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2010, nr 215, poz. 

1415) 

Komórka  

odpowiedzialna  
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 tel. (17) 2271-333 wew. 503,504 

Sposób załatwienia 

sprawy  

 

 Informacje dostępne w publicznych wykazach udostępnia się do przeglądania                     
i wyszukiwania w siedzibie urzędu. 

 Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie 
kopii dokumentów.  

 W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 16 
ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych 
informacji. 

 

Wymagane  

dokumenty  

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wraz                       

z określeniem:  

  podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego 
ochronie lub danych wnioskodawcy, 

  dokładne sprecyzowanie przedmiotu wniosku dot. udostępnienia 
informacji  o środowisku i jego ochronie, 

  sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej. 
 



 

 

Wymagane 

formularze i miejsce 

ich udostępnienia 

Nie dotyczy  

Opłaty 

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów udostępnionych              

w publicznych wykazach jest bezpłatne.  

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we 

wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne 

pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. 

Wysokość opłat określają: art. 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 

listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. 

Termin załatwienia 

sprawy   
W ciągu miesiąca, termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień 

skomplikowania sprawy. 

Tryb odwoławczy  
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji wnosi się pisemne odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza 

Kolbuszowej  w terminie 14 dni o doręczenia decyzji. 

Pozostałe Informacje 

 

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania 

interesu prawnego lub faktycznego. 

Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego 

ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub 

informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich 

działalności ustawodawczej. 

 

Opracował: Grzegorz Łagowski – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.04.2022 

Sprawdził:  Krzysztof Matejek – Sekretarz  – 26.04.2022r. 

Zatwierdził: Burmistrz Kolbuszowej– 26.04.2022r. 

 

 


