
3. Dost´p do informacji o Êrodowisku 
i jego ochronie
Jak i do kogo zwracaç si´ o informacje?
Podstawy prawne i praktyczne wskazówki

3.1. Podstawy prawne udost´pniania informacji 
o Êrodowisku i jego ochronie 

W Polsce prawo do informacji o Êrodowisku i jego ochronie jest prawem zagwa-
rantowanym w art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dost´p do
informacji o Êrodowisku i jego ochronie za demokratyczny standard uznaje
tak˝e prawo mi´dzynarodowe i wspólnotowe.

BezpoÊrednio zasady i tryb udost´pniania informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie regulujà przepisy art. 4 i art. 8-28 Ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. 
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa 
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z póên. zm., powo∏ywanej jako UOOÂ). Poniewa˝ jednak informacje
o Êrodowisku i jego ochronie majà w zdecydowanej wi´kszoÊci sytuacji status
„informacji publicznych”, w sprawach zwiàzanych z ich udost´pnianiem pewne
zastosowanie majà tak˝e przepisy Ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie
do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póên. zm.). Ustawa ta
jest wówczas traktowana jako akt o charakterze ogólnym, natomiast UOOÂ
jako akt szczegó∏owy, którego przepisy majà pierwszeƒstwo zastosowania 
w sprawach dotyczàcych informacji o Êrodowisku. W odniesieniu do kwestii,
których UOOÂ nie reguluje, zastosowanie majà przepisy Ustawy o dost´pie do
informacji publicznej. 
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3.2. Kto mo˝e uzyskaç informacje o Êrodowisku 
i jego ochronie?

56
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K A ˚ D Y
MA PRAWO 

DO INFORMACJI 
O ÂRODOWISKU 

I JEGO 
OCHRONIE

➢ osoba fizyczna, niezale˝nie od tego, czy jest obywatelem
polskim, 

➢ osoba prawna, np. organizacja ekologiczna dzia∏ajàca
w formie stowarzyszenia rejestrowego lub fundacji, w tym
posiadajàce siedzib´ za granicà,

➢ organizacje ekologiczne o innym profilu, nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, dzia∏ajàce jako stowarzyszenie zwyk∏e
(nierejestrowe),

➢ komitety mieszkaƒców i inne grupy nieformalne – je˝eli
wska˝à osob´, która b´dzie je reprezentowaç w kontak-
tach z organem
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Je˝eli ˝àdamy informacji – nikt nie mo˝e od nas wymagaç wykazania intere-
su prawnego lub faktycznego. Nie musimy t∏umaczyç, po co nam dana infor-
macja o Êrodowisku ani jak jà chcemy wykorzystaç.

Wskazówka dla komitetów mieszkaƒców i innych grup nieformalnych:

Aby uzyskaç informacje, najlepiej z∏o˝yç wniosek indywidualny, podpisany
imieniem i nazwiskiem jednego z uczestników komitetu lub grupy. Je˝eli
nam zale˝y, aby organ administracji „rozmawia∏” z nami jako z komitetem
lub grupà mieszkaƒców, mo˝emy poÊrednio efekt taki uzyskaç – wszyscy
mo˝emy podpisaç pe∏nomocnictwo dla osoby, która b´dzie reprezentowaç
komitet w post´powaniu o udzielenie informacji o Êrodowisku. 

Uwaga! 

Je˝eli za∏o˝yliÊmy komitet, musimy pami´taç, ˝e ma on charakter niefor-
malny, nie ma osobowoÊci prawnej i nie mo˝e braç udzia∏u w post´powaniu.
Pe∏nomocnictwo powinno wi´c byç podpisane przez ka˝dego imieniem 
i nazwiskiem, z podaniem adresu, poniewa˝ formalnie stronami post´po-
wania b´dà osoby fizyczne, a nie „za∏o˝ony” przez nie komitet.

3.3. Kto musi udost´pniaç informacje o Êrodowisku 
i jego ochronie? 

ORGAN ADMINISTRACJI – w praktyce o informacj´ o Êrodowisku zwracamy
si´ do organów ochrony Êrodowiska: 

� Ministra Ârodowiska, 

� G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, 

� Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska, 

� regionalnych dyrektorów ochrony Êrodowiska, 

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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ORGAN ADMINISTRACJI

w którego posiadaniu jest 
dana informacja

dla którego informacja 
jest przeznaczona
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� Dyrektora Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej, 

� dyrektorów regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej, 

� dyrektorów parków narodowych, 

� dyrektorów parków krajobrazowych, 

� wojewodów, 

� marsza∏ków, 

� starostów i wójtów (burmistrzów i prezydentów miast). 

W post´powaniach w sprawie OOÂ dotyczàcych obszarów Natura 2000 biorà
ponadto udzia∏ organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, od których mo˝emy
domagaç si´ informacji pozostajàcych w zwiàzku z tymi post´powaniami. 

W szeregu spraw zwiàzanych z ochronà obszarów Natura 2000 funkcje orga-
nów administracji publicznej pe∏nià dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów
Paƒstwowych. Poniewa˝ pe∏nià oni funkcje organów administracji, sà zobo-
wiàzani udost´pniaç informacje o Êrodowisku i jego ochronie.

INFORMACJA ZNAJDUJE SI¢ W POSIADANIU ORGANU ADMINIS-
TRACJI – je˝eli organ faktycznie jà posiada niezale˝nie od tego, czy zosta∏a
wytworzona przez ten organ, czy otrzymana przez organ od osoby trzeciej.
Je˝eli organ teoretycznie powinien posiadaç danà informacj´ (np. dokument
w aktach sprawy, którà prowadzi), ale w praktyce z ró˝nych wzgl´dów jej nie
posiada (bo np. przekaza∏ akta sprawy organowi odwo∏awczemu) – nie ma
obowiàzku jej udost´pnienia. Ma natomiast obowiàzek niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku – przekazaç
go organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje si´ ˝àdana infor-
macja, powiadamiajàc nas o tym fakcie. 

Uwaga! 

Przekazanie wniosku powinno mieç form´ postanowienia. Na postanowie-
nie to mo˝emy z∏o˝yç za˝alenie do organu wy˝szej instancji. 

Je˝eli organ nie posiada wnioskowanej przez nas informacji, a nie mo˝e
ustaliç organu, który jà posiada – zwraca nam nasz wniosek, zwrot wniosku
nie wymaga formy postanowienia, nie s∏u˝à nam na taki sposób za∏atwienia
˝adne Êrodki zaskar˝enia.
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INFORMACJA JEST PRZEZNACZONA DLA ORGANU ADMINISTRACJI
– je˝eli w imieniu organu administracji dysponujà nià osoby trzecie albo je˝eli
organ ma prawo ˝àdaç danej informacji od osób trzecich.

3.4. W jaki sposób udost´pnia si´ informacje o Êrodowisku
i jego ochronie? 

Z ró˝nych wzgl´dów bardziej dla nas korzystne jest pozyskiwanie informacji
przez Internet.

Tradycyjne pozyskiwanie informacji jest czasoch∏onne, pracoch∏onne, dro˝sze
i... stresujàce, poniewa˝ organy administracji nie zawsze czekajà na nasze
wnioski z otwartymi ramionami, nie zawsze za∏atwiajà je terminowo, a z dru-
giej strony – nie zawsze dajemy organom szans´, aby spraw´ za∏atwiç szybko,
robiàc we wnioskach b∏´dy, które sà póêniej kwalifikowane jako formalne
przeszkody w niezw∏ocznym ich za∏atwieniu.

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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3.4.1. Udost´pnienie przez Internet – Biuletyn Informacji Publicznej 

Ka˝dy organ administracji publicznej musi prowadziç w∏asny Biuletyn Infor-
macji Publicznej (BIP). 

BIP-u danego organu administracji szukamy na stronie internetowej tego organu
– najcz´Êciej b´dzie to baner:

lub odr´bna zak∏adka. 

Wskazówka praktyczna:

Obecnie ju˝ bardzo nieliczna grupa organów administracji publicznej nie
prowadzi w∏asnej strony internetowej. Brak w∏asnej strony internetowej nie
zwalnia z prowadzenia BIP-u i nie zwalnia z udost´pniania w BIP-ie infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie.

Je˝eli szukamy informacji o Êrodowisku i jego ochronie, które organ powi-
nien opublikowaç w BIP-ie, a nie ma on w∏asnej strony internetowej – szu-
kajmy BIP-u tego organu na stronie g∏ównej BIP: http://www.bip.gov.pl. 

3.4.1.1. Publicznie dost´pne wykazy danych o dokumentach 
w BIP-ie 

Podstawowym noÊnikiem informacji o Êrodowisku i jego ochronie jest doku-
ment urz´dowy.

Organy administracji muszà prowadziç publicznie dost´pne wykazy danych 
o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku. 

Uwaga! 

W wykazach nie znajdziemy samych dokumentów (np. decyzji Êrodowisko-
wych), ale dane o dokumentach.
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Publicznie dost´pne wykazy prowadzi si´ w formie elektronicznej i udost´pnia
w BIP-ie.

Art. 21 ust. 2 UOOÂ wymienia kilkadziesiàt dokumentów, o których dane
muszà si´ znaleêç w BIP-ie.

Z punktu widzenia spraw wià˝àcych si´ z obszarami Natura 2000 wa˝ne sà
obowiàzkowo podawane w BIP dane o:

� projektach studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii
rozwoju regionalnego; polityk, strategii, planów lub programów w dziedzi-
nie przemys∏u, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej,
gospodarki odpadami, leÊnictwa, rolnictwa, rybo∏ówstwa, turystyki i wyko-
rzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy admi-
nistracji, wyznaczajàcych ramy dla póêniejszej realizacji przedsi´wzi´ç
mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko; 

� projektach polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja
mo˝e spowodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, je˝eli
nie sà one bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie
wynikajà z tej ochrony; projektach zmian w tych dokumentach, przed ich
skierowaniem do post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa; wszystkich wy-
mienionych wy˝ej dokumentach, je˝eli zostanà przyj´te;

� informacjach o odstàpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko dla polityk, strategii, planów lub programów, których
realizacja mo˝e spowodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura
2000, je˝eli nie sà one bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura
2000 lub nie wynikajà z tej ochrony;

� opiniach wydawanych dla strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
dla polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja mo˝e spo-
wodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, je˝eli nie sà one
bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà
z tej ochrony;

� prognozach oddzia∏ywania na Êrodowisko;

� postanowieniach stwierdzajàcych obowiàzek przeprowadzenia oceny oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko dla planowanego przedsi´wzi´cia
mogàcego potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko;

� wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach;

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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� postanowieniach RDOÂ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
si´wzi´cia, wydawanych w trakcie ponownej OOÂ; 

� wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wymaganych przed rozpocz´ciem
realizacji przedsi´wzi´cia, innego ni˝ przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, które nie jest bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà
obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, dla których przeprowa-
dzono ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000;

� postanowieniach, w których RDOÂ stwierdza obowiàzek przeprowadze-
nia OOÂ na obszar Natura 2000 – w odniesieniu do oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000, w szczególnoÊci w odniesieniu do inte-
gralnoÊci i spójnoÊci tych obszarów, oraz bioràc pod uwag´ skumulowane
oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia z innymi przedsi´wzi´ciami; 

� postanowieniach RDOÂ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
si´wzi´cia w zakresie oddzia∏ywania na obszar Natura 2000, wydawanych
po przeprowadzeniu OOÂ przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000; 

� raportach o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;

� analizach porealizacyjnych;

� projektach, przed ich skierowaniem do post´powania z udzia∏em spo∏e-
czeƒstwa: wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
Êrodowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony Êrodo-
wiska przed ha∏asem;

� wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony Êrodowiska;

� opracowaniach ekofizjograficznych;

� wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach: zintegrowanych, na wpro-
wadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, wodnoprawnych na wprowadza-
nie Êcieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów;

� projektach planów ochrony i o projektach planów zadaƒ ochronnych two-
rzonych dla form ochrony przyrody, w tym parków narodowych i obszarów
Natura 2000;

� wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynnoÊci podlegajàce
zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków obj´tych ochronà;

� wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usuni´cie drzew lub
krzewów;

� wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na
pobór wód, a tak˝e o decyzjach nakazujàcych usuni´cie drzew i krzewów;

� decyzjach okreÊlajàcych szczegó∏owe warunki wydobywania kopaliny;
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� koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, wydobywanie
kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowe magazynowanie substancji;

� wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach: o uzgodnieniu warunków prze-
prowadzenia dzia∏aƒ naprawczych w zwiàzku ze spowodowaniem szkody
w Êrodowisku, nak∏adajàcych obowiàzek przeprowadzenia tych dzia∏aƒ;

� postanowieniach o odmowie wszcz´cia post´powania w sprawie zg∏osze-
nia szkody w Êrodowisku.

Dane o dokumentach muszà publikowaç organy w∏aÊciwe w danych sprawach.

Pozyskanie danych o dokumentach umo˝liwia nam zorientowanie si´, na jakim
etapie jest dana sprawa, jakie zapad∏y w niej rozstrzygni´cia, jakie dzia∏ania
zosta∏y podj´te przez organ administracji, poszczególne strony i innych uczest-
ników post´powania. 

Dysponujàc danymi o dokumentach, mo˝emy pozyskaç same dokumenty – albo
odnajdujàc je w BIP-ie (je˝eli podlegajà obowiàzkowej publikacji albo je˝eli
organ opublikowa∏ je z w∏asnej inicjatywy), albo zwracajàc si´ z wnioskiem 
o ich udost´pnienie.

3.4.1.2. Elektroniczne bazy danych w BIP-ie 

Elektroniczne bazy danych zawierajàce informacje o Êrodowisku i jego ochro-
nie prowadzi si´ w systemach teleinformatycznych i udost´pnia w Biuletynie
Informacji Publicznej. 

Jakie dane muszà byç publikowane w BIP-ie w formie baz danych, i na jakich
podmiotach cià˝à w tym zakresie obowiàzki – okreÊla art. 24 UOOÂ. 

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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PODMIOT 
OBOWIÑZANY 

DO UDOST¢PNIENIA
BAZY DANYCH W BIP

ZAKRES DANYCH, JAKIE MUSZÑ BYå
OPUBLIKOWANE W BIP W FORMIE BAZY DANYCH

marsza∏ek województwa ➢ programy ochrony powietrza
➢ mapy akustyczne oraz programy ochrony Êrodowiska

przed ha∏asem
➢ informacje dotyczàce wytwarzania i gospodarowania

odpadami, zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych
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Obowiàzki w zakresie prowadzenia i publikacji baz danych wynikajà równie˝
z innych przepisów, w tym przepisów szczególnych, zawartych w innych regu-
lacjach ni˝ Ustawa o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Z punktu widzenia spraw wià˝àcych si´ z obszarami Natura 2000 istotne
mogà si´ okazaç nast´pujàce bazy danych:
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PODMIOT 
OBOWIÑZANY 

DO UDOST¢PNIENIA
BAZY DANYCH W BIP

ZAKRES DANYCH, JAKIE MUSZÑ BYå
OPUBLIKOWANE W BIP W FORMIE BAZY DANYCH

➢ inne dane i dokumenty wymienione w art. 24 ust. 3
pkt 1 UOOÂ

starosta ➢ wyniki z okresowych badaƒ jakoÊci ziemi i gleby
➢ inne dane i dokumenty wymienione w art. 24 ust. 3

pkt 2 UOOÂ

wojewódzki inspektor ➢ klasyfikacja stref jakoÊci powietrza oraz oceny pozio-
ochrony Êrodowiska mów substancji w powietrzu w danej strefie 
(WIOÂ) ➢ programy ochrony powietrza

➢ programy ochrony Êrodowiska przed ha∏asem
➢ wyniki pomiarów poziomów substancji lub energii wpro-

wadzanych do Êrodowiska w zwiàzku z eksploatacjà
dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk 
i portów

➢ inne dane i dokumenty wymienione w art. 24 ust. 3
pkt 3 UOOÂ

zarzàdzajàcy drogà, ➢ dane dotyczàce terenów zagro˝onych ha∏asem (na 
linià kolejowà lub których przekroczono dopuszczalne poziomy ha∏asu, 
lotniskiem okreÊlone wskaênikami LDWN lub LN)

➢ mapy akustyczne terenów, na których eksploatacja
obiektu mo˝e powodowaç przekroczenie dopuszczal-
nych poziomów ha∏asu w Êrodowisku

zarzàdzajàcy drogà, ➢ wyniki pomiarów poziomów substancji lub energii 
linià kolejowà, linià wprowadzanych do Êrodowiska w zwiàzku z eksplo-
tramwajowà, lotniskiem atacjà tych obiektów.
lub portem
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Szczegó∏owy sposób udost´pniania danych zgromadzonych w bazach danych
powinno okreÊliç rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska wydane na podstawie
art. 24 ust. 5 UOOÂ. Poniewa˝ dotychczas nie zosta∏o ono wydane, do czasu
jego wydania stosujemy „stare” Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 
18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udost´pniania informacji o Êrodowisku
(Dz.U. Nr 120, poz. 828).

3.4.1.3. Publikowanie w BIP-ie dokumentów zawierajàcych
informacje o Êrodowisku i jego ochronie 

Art. 25 UOOÂ nak∏ada na organy ochrony Êrodowiska (Ministra Ârodowiska,
Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska, G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska, marsza∏ków województw, dyrektorów regionalnych zarzàdów gos-
podarki wodnej, starostów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), a tak˝e
– na komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej obowiàzek
publikacji ∏àcznie kilkudziesi´ciu dokumentów. 
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PODMIOT 
UDOST¢PNIAJÑCY

BAZY 
RODZAJ BAZY DANYCH

Generalny ➢ INFOOS – baza danych o ocenach oddzia∏ywania 
Dyrektor przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz strategicznych 
Ochrony ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
Ârodowiska http://infoos.mos.gov.pl/fsystem 

➢ obszary Natura 2000 w Polsce – dane o gatunkach
chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych
(Standardowe Formularze Danych – SDF-y, wykazy 
i mapy wszystkich wyznaczonych i planowanych obsza-
rów Natura 2000 w Polsce
http://natura2000.mos.gov.pl 

➢ System wymiany informacji o ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej w Polsce
http://biodiv.mos.gov.pl/biodi 

➢ Centralny rejestr form ochrony przyrody
http://rop.mos.gov.pl
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Poza dokumentami wymienionymi w art. 25 UOOÂ w BIP-ie organy adminis-
tracji publikujà szereg innych dokumentów zawierajàcych informacje o Êro-
dowisku i jego ochronie, przede wszystkim – realizujàc obowiàzki podawania
do publicznej wiadomoÊci dokumentów zwiàzanych z post´powaniem w spra-
wie strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko planów i programów, 
z post´powaniem w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko przedsi´wzi´ç
i z ocenà habitatowà.

3.4.2. Udost´pnienie tradycyjne 

3.4.2.1. Udost´pnienie informacji na pisemny wniosek 

Ustawa nie okreÊla ˝adnych wymogów formalnych dla wniosku. Musi on wi´c
spe∏niaç jedynie wymogi podania, czyli wskazywaç osob´ zwracajàcà si´ o infor-
macj´, jej adres, ˝àdanie i podpis. 

Wniosek o udzielenie informacji o Êrodowisku i jego ochronie sk∏adamy wtedy,
kiedy potrzebujemy dost´pu do dokumentów (uzyskania ich kopii), które nie
podlegajà obowiàzkowi udost´pnienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub
których, mimo obowiàzku publikacji, organ administracji nie umieÊci∏ w BIP.

Wniosek sk∏adamy tak˝e wówczas, kiedy potrzebujemy informacji w formie
przetworzonej (np. dane wybrane wed∏ug okreÊlonego klucza, wnioski z badaƒ
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Z PUNKTU WIDZENIA SPRAW WIÑ˚ÑCYCH SI¢ Z OBSZARAMI 
NATURA 2000 SZCZEGÓLNIE WA˚NE SÑ OBOWIÑZKOWO

PUBLIKOWANE W BIP NAST¢PUJÑCE DOKUMENTY:

Minister Ârodowiska ➢ przepisy krajowe i wspólnotowe, a tak˝e umowy
mi´dzynarodowe dotyczàce ochrony Êrodowiska, 
a tak˝e raporty z ich wykonania 

marsza∏kowie województw ➢ wojewódzkie programy ochrony Êrodowiska
➢ programy ochrony powietrza
➢ programy ochrony Êrodowiska przed ha∏asem
➢ wojewódzki plan gospodarki odpadami

starostowie ➢ powiatowe programy ochrony Êrodowiska
➢ programy ochrony Êrodowiska przed ha∏asem
➢ powiatowy plan gospodarki odpadami

wójtowie (burmistrzowie, ➢ gminne programy ochrony Êrodowiska
prezydenci miast) ➢ gminny plan gospodarki odpadami
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pierwotnych, wyciàgi z oryginalnych dokumentów oraz opracowaƒ nieb´dà-
cych w sensie formalnym dokumentami, informacja mo˝liwa do uzyskania
z ró˝nych êróde∏) lub zagregowanej (dane zbiorcze).

Uwaga! 

Na stronie internetowej www.ekointerwencjeOTOP.org.pl zamieÊciliÊmy
wzór wniosku o udzielenie informacji o Êrodowisku i jego ochronie.

3.4.2.2. Udost´pnienie informacji bez pisemnego wniosku

Nie musimy sk∏adaç pisemnego wniosku, aby uzyskaç:

� informacj´, której organ nie musi wyszukiwaç;

� w przypadku wystàpienia kl´ski ˝ywio∏owej, innej katastrofy naturalnej,
awarii technicznej lub innego bezpoÊredniego zagro˝enia dla zdrowia ludzi
lub Êrodowiska – informacje umo˝liwiajàce osobom, które mogà ucierpieç
w wyniku tego zagro˝enia, podj´cie dzia∏aƒ w celu zapobie˝enia lub zmini-
malizowania szkód wynikajàcych z tego zagro˝enia.

3.5. W jakiej formie udost´pnia si´ informacje 
o Êrodowisku i jego ochronie? 

Informacje o Êrodowisku i jego ochronie udost´pnia si´ w formie: ustnej,
pisemnej, wizualnej, dêwi´kowej, elektronicznej, innej.

Do nas nale˝y wybór formy, w jakiej ma byç udzielona informacja, organ
musi udost´pniç informacj´ w sposób i w formie okreÊlonych we wniosku.
Wyjàtek: je˝eli Êrodki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie
umo˝liwiajà udost´pnienia informacji w sposób i w formie okreÊlonych we
wniosku. Organ administracji musi nas o tym albo o innych przyczynach unie-
mo˝liwiajàcych udzielenie informacji zgodnie z wnioskiem zawiadomiç w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wskazaç w zawiadomieniu, 
w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo˝e byç udost´pniona. Po otrzy-
maniu takiego zawiadomienia mamy 14 dni, aby z∏o˝yç drugi wniosek – 
o udost´pnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w zawiadomie-
niu. Je˝eli nie z∏o˝ymy drugiego wniosku – organ administracji wyda decyzj´
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o odmowie udost´pnienia informacji w sposób lub w formie okreÊlonych 
w naszym pierwszym wniosku.

Wskazówka praktyczna:

Je˝eli nie mamy pewnoÊci, czy organ posiada informacj´ w danej formie
(np. map´ w wersji elektronicznej), a forma ma dla nas drugorz´dne znacze-
nie, aby nie traciç czasu w zwiàzku z ewentualnym korygowaniem wniosku,
wska˝my w nim, i˝ chcemy uzyskaç informacj´ w formie posiadanej przez
organ administracji. 

3.6. W jakim terminie musi byç udost´pniona informacja
o Êrodowisku i jego ochronie? 

Je˝eli nie udzielono nam informacji w terminie, mo˝emy z∏o˝yç za˝alenie na
bezczynnoÊç organu, na podstawie art. 37 KPA. 

Uwaga! 

Na stronie internetowej www.ekointerwencjeOTOP.org.pl zamieÊciliÊmy
wzór za˝alenia na bezczynnoÊç urz´du.

Za˝alenie sk∏adamy bezpoÊrednio do organu wy˝szego stopnia. Zasady usta-
lania organów wy˝szego stopnia dla poszczególnych organów administracji
okreÊla art. 17 KPA.
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w dniu z∏o˝enia wniosku 

bez zb´dnej zw∏oki, 
ale nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia
z∏o˝enia wniosku

termin mo˝e zostaç przed∏u˝ony do 2 miesi´cy 
ze wzgl´du na stopieƒ skomplikowania sprawy
(organ musi poinformowaç na piÊmie o prze-
d∏u˝eniu terminu, jego przyczynie i wskazaç
konkretny termin udost´pnienia informacji)

pozosta∏e dokumenty oraz 
informacje udost´pniane w innej
formie

dokumenty, o których dane
zamieszczane sà w publicznie
dost´pnych wykazach
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3.7. Op∏aty za udzielenie informacji o Êrodowisku 
i jego ochronie 

Nie pobiera si´ op∏at za udost´pnianie informacji przez Internet.

PRZEZ INTERNET (publikacja w BIP) – BEZP¸ATNIE

Przy tradycyjnym udost´pnianiu – to, czy pobrana zostanie od nas op∏ata, 
a tak˝e jej wysokoÊç, zale˝y od tego, jakie czynnoÊci organu administracji b´dà
z tym zwiàzane.

Ogólnie wysokoÊç stawek op∏at za czynnoÊci zwiàzane z udost´pnianiem
informacji o Êrodowisku i jego ochronie okreÊla art. 27 UOOÂ.

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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UDOST¢PNIANIE TRADYCYJNE

odp∏atnie

wyszukiwanie innych informacji ni˝ zawarte w dokumentach wyszczególnionych 
w publicznie dost´pnym wykazie

przekszta∏canie informacji w form´ wskazanà we wniosku

sporzàdzanie kopii dokumentów

sporzàdzanie kopii danych

przes∏anie informacji, kopii danych lub kopii dokumentów

bezp∏atnie

wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie organu administracji dokumentów
wyszczególnionych w publicznie dost´pnym wykazie

inne czynnoÊci, których ustawa nie zaliczy∏a do odp∏atnych

STAWKI OP¸AT

wyszukiwanie innych informacji ni˝ 10 z∏ – do 10 dokumentów, 
zawarte w dokumentach wyszczególnio- plus 1 z∏ za ka˝dy kolejny dokument 
nych w publicznie dost´pnym wykazie

przekszta∏canie informacji w form´ 3 z∏ za ka˝dy informatyczny noÊnik 
wskazanà we wniosku danych

sporzàdzanie kopii dokumentów lub 0,60 z∏ za 1 str. A4, druk czarno-bia∏y
kopii danych 6 z∏ za 1 str. A4, druk kolorowy
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Szczegó∏owe stawki op∏at, wspó∏czynniki ró˝nicujàce ich wysokoÊç, sposób
naliczania oraz terminy i sposób uiszczania powinno okreÊliç rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska wydane na podstawie art. 28 UOOÂ. Poniewa˝ dotych-
czas nie zosta∏o ono wydane, do czasu jego wydania stosujemy „stare” Rozpo-
rzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych
stawek op∏at za udost´pnianie informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz
sposobu uiszczania op∏at (Dz.U. Nr 114, poz. 788).

3.8. Przyczyny odmowy udost´pnienia informacji 
o Êrodowisku i jego ochronie

Prawo do informacji o Êrodowisku i jego ochronie podlega ograniczeniom. 

Sytuacje, kiedy organ administracji musi odmówiç udzielenia informacji, wymie-
nia art. 16 UOOÂ (obligatoryjne przyczyny odmowy udost´pnienia informacji),
przypadki, kiedy mo˝e to zrobiç – art. 17 UOOÂ (fakultatywne przyczyny
odmowy udost´pnienia informacji).

70

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

STAWKI OP¸AT

przes∏anie informacji, kopii danych lub op∏ata za przesy∏k´ pocztowà wg stawek 
kopii dokumentów Poczty Polskiej plus 4 z∏ – za kopi´ doku-

mentów lub danych w formie wydruku
lub kserokopii lub 10 z∏ – za kopi´ doku-
mentów lub danych na informatycznym
noÊniku danych dostarczonym przez
podmiot ˝àdajàcy informacji

OBLIGATORYJNE

PRZYCZYNY ODMOWY UDOST¢PNIENIA INFORMACJI

FAKULTATYWNE

informacje dotyczà danych jednostko- udost´pnienie wymaga∏oby dostarczenia 
wych uzyskiwanych w badaniach statys- dokumentów lub danych b´dàcych 
tycznych statystyki publicznej chronio- w trakcie opracowywania
nych tajemnicà statystycznà

informacje dotyczà spraw obj´tych udost´pnienie wymaga∏oby dostarczenia 
toczàcym si´ post´powaniem sàdowym, dokumentów lub danych przeznaczo-
dyscyplinarnym lub karnym, je˝eli nych do wewn´trznego komunikowania 
udost´pnienie informacji mog∏oby si´
zak∏óciç przebieg post´powania
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Uwaga!

Organ administracji nie mo˝e nam odmówiç informacji z innych przyczyn
ni˝ wymienione w art. 16 – 17 UOOÂ.
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OBLIGATORYJNE

PRZYCZYNY ODMOWY UDOST¢PNIENIA INFORMACJI

FAKULTATYWNE

informacje dotyczà spraw b´dàcych wniosek jest w sposób oczywisty 
przedmiotem praw autorskich lub paten- niemo˝liwy do zrealizowania
towych, je˝eli udost´pnienie informacji 
mog∏oby naruszyç te prawa

informacje dotyczà danych osobowych wniosek jest sformu∏owany w sposób 
dotyczàcych osób trzecich, je˝eli udo- zbyt ogólny
st´pnienie informacji mog∏oby naruszaç
przepisy o ochronie danych osobowych

informacje dotyczà dokumentów lub 
danych dostarczonych przez osoby trzecie, 
je˝eli osoby te, nie majàc obowiàzku ich 
dostarczenia i nie mogàc byç takim obo-
wiàzkiem obcià˝one, dostarczy∏y je
dobrowolnie i z∏o˝y∏y zastrze˝enie o ich 
nieudost´pnianiu

informacje majà wartoÊç handlowà, 
w tym zawierajà dane technologiczne, 
dostarczone przez osoby trzecie i obj´te 
tajemnicà przedsi´biorstwa, je˝eli ich
udost´pnienie mog∏oby pogorszyç kon-
kurencyjnà pozycj´ tych osób, a z∏o˝y∏y
one uzasadniony wniosek o wy∏àczenie 
informacji z udost´pniania

informacje dotyczà dokumentów lub 
danych, których udost´pnienie mog∏oby 
spowodowaç zagro˝enie dla Êrodowiska
lub bezpieczeƒstwa ekologicznego kraju

informacje dotyczà przedsi´wzi´ç mogà-
cych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, 
realizowanych na terenach zamkni´tych, 
co do których nie prowadzi si´ post´po-
wania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa

informacje dotyczà obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa
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Nie ma ˝adnych wyjàtków od zakazu udost´pniania informacji o Êrodowisku:

� w sprawach obj´tych toczàcym si´ post´powaniem sàdowym, dyscyplinar-
nym lub karnym, je˝eli udost´pnienie informacji mog∏oby zak∏óciç prze-
bieg post´powania;

� b´dàcych przedmiotem praw autorskich lub patentowych, je˝eli udost´p-
nienie informacji mog∏oby naruszyç te prawa;

� dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

W praktyce organy administracji nadu˝ywajà cz´sto przes∏anki ochrony praw
autorskich, odmawiajàc na tej podstawie udost´pniania raportów OOÂ, ope-
ratów wodnoprawnych i podobnych opracowaƒ sporzàdzanych z zastrze˝e-
niem praw autorskich. W wi´kszoÊci przypadków nie ma do tego podstaw,
poniewa˝ brak jest jakichkolwiek powodów, aby sàdziç, ˝e osobiste lub majàt-
kowe prawa twórców tych dokumentów mog∏yby zostaç naruszone. 

Celnie w omawianej kwestii wypowiedzia∏o si´ Samorzàdowe Kolegium Odwo-
∏awcze we Wroc∏awiu w decyzji z dnia 19.05.2005 r. (SKO 4542/2/05, publ. 
w Orzecznictwo w Sprawach Samorzàdowych 2005, Nr 4, s. 91, Lex Nr 155121):
„Skoro – zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póên. zm.) –
bez zezwolenia twórcy wolno nieodp∏atnie korzystaç z ju˝ rozpowszechnio-
nego utworu w zakresie w∏asnego u˝ytku osobistego, tam gdzie przepisy Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z póên. zm.) przewidujà publicznà dost´pnoÊç pewnych dokumentów obj´-
tych prawem autorskim, z∏o˝enie ich przez autorów stanowi zgod´ na ich dalsze
udost´pnianie spo∏eczeƒstwu, przy czym ˝àdajàcy informacji o Êrodowisku
majà prawo do ich wykorzystania jedynie w celach w∏asnego u˝ytku osobis-
tego (tzn. sk∏adania uwag w toku post´powania lub np. wniosków o podj´cie
kontroli w stosunku do danego podmiotu)”.

Dla pozosta∏ych przyczyn obligatoryjnych art. 18 UOOÂ przewiduje wyjàtki.
Nie obowiàzujà one, je˝eli wnioskowana przez nas informacja dotyczy:

� iloÊci i rodzajów py∏ów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca
ich wprowadzania;

� stanu, sk∏adu i iloÊci Êcieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz
miejsca ich wprowadzania;

� rodzaju i iloÊci wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;

� poziomu emitowanego ha∏asu;

� poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.
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Omawiajàc przyczyny wy∏àczenia dost´pu do informacji trzeba tak˝e pami´-
taç o ogólnym przepisie art.2 UOOÂ zak∏adajàcym, i˝ przepisy tej ustawy nie
naruszajà postanowieƒ Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, z póên. zm.). Oznacza to, ˝e
w sytuacji, kiedy informacja o Êrodowisku uzyska∏aby status informacji niejawnej,
to zasady jej udost´pniania okreÊla Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
a nie UOOÂ (jej postanowienia sà wobec informacji o takim charakterze
wy∏àczone).

W razie zaistnienia jednej z przyczyn fakultatywnych organ administracji
mo˝e odmówiç udost´pnienia informacji o Êrodowisku, je˝eli nie ma mo˝li-
woÊci usuni´cia tej przyczyny.

Odmawiajàc udost´pnienia informacji z tego wzgl´du, i˝ jej udost´pnienie
wymaga∏oby dostarczenia dokumentów lub danych b´dàcych w trakcie opra-
cowywania – organ musi nam podaç nazw´ organu odpowiedzialnego za
opracowanie danego dokumentu lub danych oraz poinformowaç o przewidy-
wanym terminie ich opracowania.

Je˝eli nasz wniosek jest sformu∏owany w sposób zbyt ogólny, organ adminis-
tracji nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania musi nas
wezwaç do uzupe∏nienia wniosku, udzielajàc stosownych wyjaÊnieƒ. Organ
administracji musi nas poinformowaç o mo˝liwoÊci skorzystania z publicznie
dost´pnych wykazów. 

3.9. Czy od decyzji odmawiajàcej informacji o Êrodowisku
i jego ochronie przys∏uguje odwo∏anie? Jakie Êrodki
prawne s∏u˝à nam wobec innych niekorzystnych
rozstrzygni´ç? 

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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ROZSTRZYGNI¢CIE 
LUB BEZCZYNNOÂå

ORGANU
ÂRODKI PRAWNE

decyzja o odmowie udost´p- na podstawie art. 20 ust. 3 UOOÂ w zwiàzku 
nienia informacji ze wzgl´du z art. 22 Ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. o dost´pie 
na: ochron´ danych osobo- do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 
wych, ochron´ interesów osób, z póên. zm.) – powództwo cywilne o udost´pnie-
które dostarczy∏y dokumenty nie informacji do sàdu powszechnego (cywilnego)
lub dane, nie majàc takiego 
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ROZSTRZYGNI¢CIE 
LUB BEZCZYNNOÂå

ORGANU
ÂRODKI PRAWNE

obowiàzku, i zastrzeg∏y ich Sàdem w∏aÊciwym do orzekania jest sàd rejonowy 
nieudost´pnianie, ochron´ w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu, który 
informacji o wartoÊci handlo- odmówi∏ udost´pnienia informacji publicznej.
wej, obj´tych tajemnicà 
przedsi´biorstwa

decyzja o odmowie udost´p- ➢ odwo∏anie, w terminie 14 dni od dnia dor´cze-
nienia informacji z innych nia decyzji,
powodów ni˝ ochrona danych ➢ od decyzji wydanej w II instancji – skarga do 
osobowych, ochrona interesów wojewódzkiego sàdu administracyjnego, w ter-
osób, które dostarczy∏y doku- minie 30 dni od dnia dor´czenia decyzji
menty lub dane, nie majàc 
takiego obowiàzku, i zastrzeg∏y Do skarg rozpatrywanych w post´powaniu o udo-
ich nieudost´pnianie oraz st´pnienie informacji o Êrodowisku i jego ochronie 
ochrona informacji o wartoÊci stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
handlowej, obj´tych tajemnicà – Prawo o post´powaniu przed sàdami administra-
przedsi´biorstwa cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.), 

z tym ˝e:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg´ nast´puje

w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skarg´ rozpatruje si´ w terminie 30 dni od dnia

otrzymania akt wraz z odpowiedzià na skarg´.

nieudzielenie informacji za˝alenie na bezczynnoÊç, na podstawie art. 37 KPA
w terminie

udzielenie informacji niepe∏- ➢ wezwanie do usuni´cia naruszenia prawa, 
nej, przetworzonej niezgodnie ➢ skarga do wojewódzkiego sàdu administracyj-
z wnioskiem itp. nego – w terminie 30 dni od dnia dor´czenia

odpowiedzi organu na wezwanie do usuni´cia
naruszenia prawa, a je˝eli organ nie udzieli∏
odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od
dnia wniesienia wezwania o usuni´cie narusze-
nia prawa 

nieudost´pnianie w BIP-ie ➢ za˝alenie na bezczynnoÊç, na podstawie 
dokumentów, o których mowa art. 37 KPA
w art. 25 UOOÂ ➢ zawiadomienie Prokuratury o mo˝liwoÊci

pope∏nienia przest´pstwa, o którym mowa 
w art. 23 ustawy o dost´pie do informacji pub-
licznej („Kto, wbrew cià˝àcemu na nim obo-
wiàzkowi, nie udost´pnia informacji publicznej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do roku”).
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