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ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek ABŚ-29/1 

KARTA USŁUGI 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

PODSTAWA PRAWNA: 

− art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat 

za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.) 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

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

informacji – formularz wniosku w załączeniu. Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 

1. informację niewymagającą wyszukiwania; 

2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 

lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego 

działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu 

organu lub dla niego przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego 

zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z 

tego zagrożenia. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów 

wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. 

2. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcenie informacji w formę wskazaną        we 

wniosku, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty na 

podstawie przepisów rozporządzenia 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,                 z 

późn. zm.). 

płatne na rachunek Starostwa Powiatowego w Rawiczu 

PKO BP S.A. Oddział Rawicz Nr 55 1020 3121 0000 6002 0004 8603                           

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym dowodem 

na uiszczenie tej opłaty będzie wydruk przelewu (w zależności od opcji udostępnianej przez 
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bank), jak również może to być wyciąg z konta. Istotnym jest, aby z dokumentu wynikały dane 

adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej opłaty, numer jego konta bankowego 

i numer konta bankowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Zarówno wyciąg, jak i wydruk 

nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank oraz powinny być przedstawione w oryginalnym 

wydruku. 

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty skarbowej za pomocą terminala płatniczego w siedzibie 

urzędu (pokój nr 19). 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19 (I piętro) 

tel./fax 65 322 40 06 

godziny urzędowania wydziału: 

poniedziałek:  800-1600, wtorek- piątek:  700-1500 

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl   

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

− niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku – dokumenty, 

o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, 

− niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, termin ten może 

zostać przedłużony do dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy –  

pozostałe dane 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji. Od 

decyzji o odmowie udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Starosty Rawickiego w 

terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

UWAGI: 

I. 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. 

II. Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie,                   jeżeli 

informacje dotyczą: 

1. danych przewidzianych przepisami o ochronie informacji niejawnych; 

2. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym; 

3. spraw będących przedmiotem praw własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) lub w 

ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324); 

4. ochrony danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana 

odrębnymi przepisami prawa; 

5. informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku 

ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, 

chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie; 
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6. stanu środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi 

lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 

7. informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby 

trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby 

pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie 

tych informacji z udostępniania; 

8. obronności i bezpieczeństwa państwa; 

9. bezpieczeństwa publicznego; 

10. tajemnicy statystycznej przewidzianej przepisami o statystyce publicznej. 

III. Organ administracji  może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, 

jeżeli: 

- wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, 

- wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego 

komunikowania się; 

- wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; 

- wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny. 

 


