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KARTA USŁUG 
1. Nazwa usługi Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie   

2. Cel usługi Uzyskanie informacji o środowisku 

3. Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne 

4. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec  

pokój nr 218 (II piętro), Tel. 17 78 00 467 

5. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w formie ustnej, 
pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie. 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i 
w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi 
dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w 
sposób i w formie określonych we wniosku. 

Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego 
ochronie, jeżeli informacje dotyczą: 
1)   danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych 
statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa w 
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2); 
2)   spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym 
lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg 
postępowania; 
3)   spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), lub patentowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), jeżeli udostępnienie 
informacji mogłoby naruszyć te prawa; 
4)   danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.), dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby 
naruszać przepisy o ochronie danych osobowych; 
5)   dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli 
osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim 
obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o 
ich nieudostępnianiu; 
6)   dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować 
zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju; 
7)   informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, 
dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, 
jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną 

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/
mailto:starostwo@powiat-mielecki.pl


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 marca 2010r. 

 

 

pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych 
informacji z udostępniania; 
8)   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; 
9)   obronności i bezpieczeństwa państwa; 
10)  bezpieczeństwa publicznego; 
11)  danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) o: 
a)  warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją 
odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
b)  zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1155), 
c)  wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych. 
 
Organ administracji 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. 
 

6. Wymagane 
dokumenty 

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek 
o udostępnienie informacji. 

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 (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), 
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.  

7. Opłaty 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 
opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 Nr 215, 
poz.1415) . 

1. Rozporządzenie określa: a) szczegółowe stawki opłat, b) współczynniki 
różnicujące wysokość opłat, c) sposób naliczania opłat, d) terminy i sposób 
uiszczania opłat - za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, 
sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.  

2. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania 
do dziesięciu dokumentów.  

3. 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.  

4. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu 
dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.  
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5. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 
mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą: a) 0,15 zł za 
stronę kopii czarno-białej; b) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.  

6. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub 
kserokopii, w formacie: a) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o 
których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2; b) 420 
mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je 
przez współczynnik różnicujący 4; c) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się 
opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 
8; d) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, 
mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.  

7. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, 
pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD. 

8. 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.  

9. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego     

8. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
wniosku. 

Ww. termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień 
skomplikowania sprawy. 

Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona 
w sposób lub w formie określonych 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 ww. pisemnego powiadomienia, 
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. 

9. Tryb 
odwoławczy 

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo 
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Mieleckiego w terminie 14 dni od 
daty otrzymania decyzji.  

10. Podstawa 
prawna 

 art. 8-28 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, (Dz. 
U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.), 

 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) 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 


