
KARTA USŁUGI  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG ul. RATUSZOWA 13 

Wydział Komunalny - pokój nr 9 ( dawny ZUS), tel.(09 4)3551631 

K-IO 07 Udost ępnienie informacji o środowisku i jego ochronie  

1. PODSTAWA PRAWNA:  
art. 8 oraz 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Udostępnienie informacji.  

3. WYMAGANE DOKUMENTY:  
� wypełniony i podpisany wniosek - pobierz druk K-IO 07 - D01  

4. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 
Nie dotyczy. 

5. OPŁATY :  
Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, 
przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii 
dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 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 12.11.2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. 

6. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU  
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Dokumenty, o 
których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach o których mowa w art. 21 ust. 1 ww. 
ustawy, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. 

7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  
Wydział Komunalny, Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska  

8. TRYB ODWOŁAWCZY  
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

9. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA  INFORMACJI  
Informacje udostępnia się w formie wskazanej we wniosku.  

10. DODATKOWE INFORMACJE  
Udostępnieniu, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, podlegają informacje dotyczące: 

1. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, 
krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, 
zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy 
genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;  

2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą 
wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1; 

3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i 
gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawnie ochrony środowiska, a 
także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa 
w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i 
działań, które mają na celu ochronę tych elementów; 

4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska; 
5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w 

ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3; 
6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów 

budowlanych w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać: stany elementów 
środowiska, o których mowa w pkt 1, lub przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 – 
emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3. 
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Załącznik nr K-IO 07 - D01 
 
 
............................................................................................................                        Kołobrzeg, dnia …….……… 
imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy 
 
.............................................................................…………………….                 
adres            
                                                                                                
nr telefonu kontaktowego ...................................................................                       
 
 
 
 
 

 

 

W N I O S E K   

O  UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE  

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko               

zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w następującym zakresie: 

 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 

Sposób i forma udostępnienia informacji: …………………………………………………………………………………… 

 

Forma przekazania informacji:  

� Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: ……………………………………………………. ……….. 

� Przesłanie informacji pocztą pod adres: ………………………………………………………………………………. 

� Odbiór osobisty przez wnioskodawcę 
 

 
 
 

.................................................................... 
    Podpis Wnioskodawcy 

 

 
 
Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty za wyszukiwanie i nformacji, sporz ądzanie kopii dokumentów lub 
danych, przekształcanie informacji w form ę wskazan ą we wniosku o udost ępnienie, oraz za przesyłanie 
kopii dokumentów lub danych drog ą pocztow ą. Wysoko ść opłat okre ślają: art. 26 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udost ępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporz ądzenie Ministra 
Środowiska z dnia 12.11.2010 r.  w sprawie opłat za udost ępnianie informacji o środowisku.  

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13 

78 – 100 Kołobrzeg 


