
 

a) Nazwa usługi  
 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
 

b) Symbol 
604 - Informacje o środowisku i jego ochronie. 

c) Wydział 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

d) Komórka 
e) Opis sprawy 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, gromadzonych w Wydziale 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie. 

f) Kogo dotyczy 
Wnioskodawca składający wniosek. 
 

g) Wymagane dokumenty 
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z dokładnym 
wyszczególnieniem informacji, które mają zostać udostępnione. 

 
h) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 
 
i) Termin i sposób załatwienia 

Udostępnienie informacji o środowisku następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub do 2 miesięcy ze względu na stopień 
skomplikowania sprawy (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji                                      
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                               
o ocenach oddziaływania na środowisko). 

j)  Opłaty 
- 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony z opłaty skarbowej). 
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- Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa                         
i Leśnictwa dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych                         
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne. 
- Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we 
wniosku, sporządzanie kopii dokumentów i danych, ich przesyłanie pobierane są opłaty. 
Wysokość powyższych opłat, obliczana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku, 
kształtuje się następująco: 
1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 
dokumentów. 
Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, pobierana jest 
dodatkowa opłata obliczona poprzez przemnożenie kwoty 5 zł przez liczbę dodatkowych 
dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. 
2. Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych: 
- w formacie A4 (210 mm x 297 mm) wynosi 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej (opłata 
główna) lub 1,50 zł za stronę kopii kolorowej (opłata główna), 
- w formacie A3 (297 mm x 420 mm) pobiera się opłatę główną pomnożoną przez 
współczynnik różnicujący 2, 
- w pozostałych formatach pobiera się opłatę zgodną z w/w rozporządzeniem. 
3. Opłata udostępnienie informacji w formie elektronicznej – nie więcej niż 1,50 zł za 
każdą płytę CD lub DVD. Po uzyskaniu zgody wnioskującego pobiera się opłatę równą 
kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na innych 
nośnikach. 
4. Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową - pobiera się 
opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych 
lub kurierskich ustalonego wspólnie operatora, za przesyłkę danego rodzaju i danej 
kategorii wagowej. 
Wyżej określone opłaty uiszcza się w terminie 14 dni, poprzez wpłatę w kasie tut. 
Starostwa, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żninie lub przy odbiorze 
przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący. 

 
Opłata skarbowa na konto Gminy Żnin. 
Tytułem:  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 
 

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE 
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

 
k) Podstawa prawna 

- art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, 
 



- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku. 

l) Tryb odwoławczy 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty 
Żnińskiego w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji w sprawie odmowy 
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. 
 

m) Inne informacje 
II piętro, pokój nr 37,38,39 
Wiesław Rumel – kierownik wydziału , 
tel. 0-52 30 311 00 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl 
Karol Królikowski – inspektor, 
tel. 52 30 31 100 wew. 44, e-mail: k.krolikowski@znin.pl 
Agnieszka Komar – inspektor, 

       tel. 52 30 31 100 wew. 31, e-mail: geolog@znin.pl 
Szymon Leszczyński – inspektor, 
Tel. 52 30 31 100 wew. 44, e-mail: leszczynski.os@znin.pl 
 

Wnioski i formularze: 
- wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 


