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REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Strona nr 1 
Stron 1 

Zmiana  

29.03.2016 

Nazwa usługi: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j . Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późń. zm.). 

2. Rozporządzenie 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). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23). 

Wymagane dokumenty: 
Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – formularz wniosku dostępny jest w 

Urzędzie Gminy, pokój nr 9 lub na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl  

Opłaty: opłaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.: 

- opłata za wyszukanie do 10 dokumentów – 5,00 zł. 
- jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę,  
  mnożąc kwotę 5,00 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. 
- opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę. 
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku  
  lub kserokopii – 0,15 zł kopia czarno-biała. 
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie innym niż A4 według stawek określonych 
w Rozporządzeniu. 

- udostępnienie informacji w formie elektronicznej – opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD. 
 
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. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia 

otrzymania wniosku (termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy). 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Jacek Olszewski 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska 

Nr pokoju: 9 

Nr telefonu: 41 303-16-26 wew. 41 fax. 41 303-16-05  

Godziny pracy: poniedziałek – 8
00

 - 16
00

, wtorek – piątek – 7
30

 - 15
30 

Tryb odwoławczy: Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie 

określonym we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki 
sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. 
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa wyżej, podmiot żądający informacji nie złoży 
wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie 
udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku. 
Od decyzji służy stronie odwołanie, które wnosi się w dwóch egzemplarzach do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedziana Góra w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia niniejszej decyzji. 
Uwagi: 
1. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (II piętro). 
2. Informacje wysyłane są pocztą lub po uzgodnieniu odbierane osobiście. 

3. Opłaty za udostępnianie informacji uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę w kasie Urzędu lub na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy: BS Kielce oddział M/Góra nr 86 8493 0004 0020 0303 0078 0002 lub przy odbiorze 
przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący. 

Miejsce na notatki: 

 
Opracował:  
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Wojciech Płaza 
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