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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat
za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
 Wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
 Punkt informacyjny Urzędu
Termin załatwienia sprawy
 W ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu do dwóch
miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
Miejsce załatwienia sprawy

071 385 30 54 wew. 34.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – II piętro, pok. nr 21, tel.

Opłaty
Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych i ich przesyłanie pobiera się
opłatę obliczoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w
sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku.
UWAGA:
Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie dokumentów lub ich przesyłanie:
Opłata za wyszukiwanie informacji – 5 zł., jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów.
Jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową
opłatę, mnożąc kwotę 5zł. przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący
0,1.
Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10zł. za każdą
stronę.
Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów:
a) format A4
 kopia czarno-biała – 0,15 zł.
 kopia kolorowa – 1,50 zł.
b) format A3
 kopia czarno-biała – 0,30 zł.
 kopia kolorowa – 3,00 zł.
c) format A2
 kopia czarno-biała – 0,60 zł.
 kopia kolorowa – 6,00 zł.
d) format A1
 kopia czarno-biała – 1,20 zł.
 kopia kolorowa – 12,00 zł.
e) format A0
 kopia czarno-biała – 2,40 zł.



kopia kolorowa – 24,00 zł.

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą
niż 1,50zł. za każdą płytę CD lub DVD.
Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli
wniosek dotyczy udostępniania informacji na innych nośnikach. Po udostępnieniu informacji nośnik
stanowi własność wnioskującego.
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych droga 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.
Uwagi
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się w
terminie 14dni, przez wpłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub na rachunek bankowy w BS
Żmigród nr 979598 0007 0000 0361 2000 0001. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi
również wnioskujący.
Załączniki:
Zał. nr 1 wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

