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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Zarządzania Środowiskiem
Zadanie

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko;
2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Wymagane dokumenty potrzebne
do rozpatrzenia sprawy

Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek.
Wniosek powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) adres wnioskodawcy,
3) zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca),
4) odręczny podpis.
Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej.

Forma załatwienia sprawy

Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:
1) ustne przekazanie informacji,
2) wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,
3) umożliwienie sporządzenia kopii,
4) przesłanie kopii dokumentów lub danych przez organ.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 887-101-300, fax: 95 71-25-045
e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

Opłata

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
1) przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
2) informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu
administracji.
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
1) informacji należało wyszukać,
2) sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
3) organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.
Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu na rachunek
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
nr konta 55 1010 1704 0062 6222 3100 0000
z dopiskiem "Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie"

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi / inne informacji

Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji gdy:
1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania
się,
2) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny. Organ
administracji może także na uzasadniony wniosek przekazującego informacje wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza
dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
Ponadto organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli:
1) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki
publicznej lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) informacje dotyczą:
a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg
postępowania,
b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich
nieudostępnianiu,
d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,
e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.
Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których część, z wyżej wymienionych przyczyn, nie podlega udostępnieniu lub
kwaliﬁkuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.

Wnioski do pobrania

Wniosek

