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1. Cel raportu i wprowadzenie do jego problematyki. 

Prawo do informacji publicznej (środowiskowej) stanowi niewątpliwie istotne 

osiągnięcie  państw  demokratycznych,  stanowiące  elementarną  podstawę 

społeczeństwa  obywatelskiego,  umożliwiającą  kontrolę  władz  publicznych  oraz 

gwarantującą pełne i racjonalne wykorzystanie przysługujących uprawnień, a przez 

to  aktywne  uczestnictwo  w  procesie  podejmowania  istotnych  dla  społeczeństwa 

decyzji na wszystkich szczeblach władzy publicznej. 

Na  znaczenie  prawa  do  informacji  wskazuje  fakt,  że  już  przecież 

sześćdziesiąt  lat  temu  znalazło  ono  miejsce  w  Powszechnej  Deklaracji  Praw 

Człowieka (art. 19), uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1948 roku.

Pomimo upływu kilkunastu lat od zagwarantowania w Konstytucji RP prawa 

do  informacji  publicznej  oraz  środowiskowej  oraz  kilku  lat  funkcjonowania 

odpowiednich  regulacji  ustawowych,  stosowanie  ich  w  praktyce  dalej  napotyka 

różnego  rodzaju  trudności  (funkcjonuje  dalej  swego  rodzaju  „kultura  tajności” 

wynikająca  z  uwarunkowań  historycznych),  na  co  zresztą  wskazują  opinie 

organizacji  zajmujących  się  prawami  człowieka1,  czy  też  wyniki  prowadzonych 

kontroli przez naczelny organ kontroli państwowej - NIK2.

Przedmiotem  niniejszego  raportu  jest  analiza  funkcjonowania  prawa  do 

informacji publicznej i środowiskowej, do której przyczynkiem był przeprowadzony 

przez  Fundację  Wspierania  Inicjatyw  Ekologicznych  monitoring  urzędów  gmin 

leżących na obszarach Natura 2000 pod kątem prowadzenia w formie elektronicznej 

publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku. 

Celem  raportu  jest  wskazanie  podstawowych  trudności  w  realizacji  prawa  do 

informacji  przez  podmioty  uprawnione  -  także  w  kontekście  najnowszych  zmian 

legislacyjnych  oraz  ewolucji  orzecznictwa  sądowego  -  w  szczególności  poprzez 

przedstawienie obecnego poziomu realizacji przez organy administracji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Przedmiotowym monitoringiem objęto wszystkie 

gminy leżące na obszarach wyznaczonych w ramach europejskiej sieci ekologicznej 

Natura 2000, stanowiących jedną z prężnie rozwijających się i  stosunkowo nową 

formę  ochrony  przyrody,  a  więc  o  szczególnym  znaczeniu  dla  ochrony 

bioróżnorodności na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej.

1 http://www.wszystkoobip.pl/index.php?cid=308

2 http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2006/2006029
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2. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej (środowiskowej).

Podstawowym  aktem  prawnym  gwarantującym  prawo  do  informacji  jest 

Konstytucja  Rzeczpospolitej  Polskiej,  która wyróżnia,  ze  względu  na  treść 

informacji, która ma być udostępniona, dwie podstawowe kategorie tego prawa – 

prawo  dostępu  do  informacji  publicznej  (art.  61)  oraz  prawo  do  informacji  o 

środowisku (art. 74 ust. 3).  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje 

obywatelom  i  jest  to  „prawo  do  uzyskiwania  informacji  o  działalności  organów 

władzy  publicznej  oraz  osób  pełniących  funkcje  publiczne.  Prawo  to  obejmuje 

również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i 

zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w 

jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym 

lub majątkiem Skarbu Państwa”. Przejawia się ono przede wszystkim w „dostępie do 

dokumentów oraz wstępie na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 

pochodzących  z  powszechnych  wyborów,  z  możliwością  rejestracji  dźwięku  lub 

obrazu”. Tą ogólna regulację rozwijają (uszczegóławiają) przepisy rangi ustawowej 

oraz  wydane  w  stosunku  do  nich  rozporządzenia  wykonawcze.  Prawo  do 
informacji o środowisku obejmuje natomiast dostęp do informacji  o stanie oraz 

ochronie środowiska i zgodnie z Konstytucją przysługuje każdemu, bez względu na 

obywatelstwo, wiek, czy zdolność do czynności prawnych. Co do zasady pojawia się 

ono w kontekście obowiązków państwa w ramach prowadzenia przez nie polityki, 

która  zapewni  bezpieczeństwo  ekologiczne  oraz  przede  wszystkim  wspierania 

działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Oba te prawa nie 
mają jednak charakteru bezwzględnego i podlegają ograniczeniom ustawowym, 

które  są  niezbędne   dla  zabezpieczenia  innych,  istotnych  wartości  takich  jak 

poszanowanie wolności i praw innych osób, porządek publiczny, bezpieczeństwo, 

ochrona środowiska itd.

Wśród podstawowych źródeł prawa do informacji środowiskowej w ramach 

polskiego  porządku  prawnego  naczelne  miejsce  zajmuje  także  Konwencja  o 
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji  oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana 
w Aarhus  w dniu  25  czerwca 1998  r., (mająca  pierwszeństwo  przed  ustawą), 

przyznająca  społeczeństwu  konkretne  uprawnienia  w  ramach  tzw.  trzech  filarów 

Konwencji,  które  powiązane  zostały  z  odpowiadającymi  im  obowiązkami 

administracji publicznej oraz podmiotów choćby pośrednio powiązanych ze sferą
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władztwa publicznego, które podlegają wyegzekwowaniu także na drodze sądowej. 

Przydatność  tej  regulacji  w  praktyce  przejawia  się  na  możliwości  posiłkowego 

stosowania jej norm w kontekście przepisów prawa krajowego, które mimo ostatnich 

zmian nie zawsze zbieżne są z konwencyjnymi standardami.

Istotne  znaczenie  ma  także  ustawodawstwo  Unii  Europejskiej,  przede 

wszystkim  zaś  pierwsza  kompleksowo  regulująca  kwestie  prawa  do  informacji 

środowiskowej (dziś już o znaczeniu historycznym) dyrektywa Rady 90/313/EWG z 

7 czerwca 1990 r. w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku oraz 

obecnie  obowiązująca  dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE 
2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. o dostępie publicznym do informacji o 
środowisku i zastąpieniu dyrektywy Rady 90/313/EWG, która dostosowała prawo 

wspólnotowe  do  norm  Konwencji  z  Aarhus  oraz  uzupełniła  i  uszczegółowiła 

dyrektywę 90/313/EWG3. Nie są to oczywiście jedyne akty normatywne Wspólnoty 

dotyczące prawa do informacji4.

Podstawowymi aktami prawa krajowego, konkretyzującymi  i  rozwijającymi 

postanowienia  Konstytucji  RP,  Konwencji  z  Aarhus  i  prawodawstwa  unijnego  są 

ustawy:  o  dostępie  do  informacji  publicznej  (dalej  zwana  UDIP)  z  dnia  6 

września 2001 r. oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (dalej zwana UUIOŚ) z dnia 3 października 2008 roku.

Ich  wzajemną  relację sprowadzić  można  zasadniczo  w  kontekście 

ogólniejszych uregulowań UDIP5 do trzech sytuacji6:

• przepisy  UUIOŚ określają w inny sposób (konkretny)  zasady i  procedurę 

dostępu do informacji niż UDIP – stosuje się przepisy UUIOŚ,

3 rozszerzając zakres informacji podlegający udostępnieniu, katalog podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia, ograniczając prawo pobierania 

opłat  za  umożliwienie  dostępu,  skracając terminy realizacji  obowiązku informacyjnego,  a co  najważniejsze  ograniczając  przesłanki  odmowy 

udostępnienia informacji i nakazując jednocześnie stworzenie sprawnego systemu egzekucji uprawnień na drodze administracyjnej i sądowej

4 przede wszystkim trzeba wskazać artykuł 255 Traktu ustanawiającym Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany) - „Każdy obywatel Unii i 

każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji” oraz przykładowo: rozporządzenie 1049/2001  Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2001 roku 

w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, rozporządzenie 1367/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty 

itd. 

5 zwłaszcza  art.  1 ust.  2  UDIP „Przepisy  ustawy nie naruszają  przepisów innych  ustaw określających  odmienne zasady  i  tryb  dostępu  do 

informacji będących informacjami publicznymi”

6 tak jeszcze w starym stanie prawnym - J. Jendrośka, M. Bar: „Prawo ochrony środowiska. Podręcznik”, 2005 r.
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• przepisy  UUIOŚ określają  częściowo w inny,  konkretny sposób zasady i 

procedurę dostępu do informacji niż UDIP – stosuje się przepisy UUIOŚ, a 

przepisy UDIP tylko uzupełniająco,

• przepisy UUIOŚ nie określają w ogóle pewnych zasad i procedury dostępu 

do informacji – stosuje się wyłącznie istniejące przepisy UDIP.

Także  zakresy  przedmiotowe  informacji  publicznej  oraz  informacji  o 

środowisku i jego ochronie się przenikają. Nie każda bowiem informacja publiczna 

jest  jednocześnie  informacją  środowiskową i  nie  każda informacja  środowiskowa 

jest  informacją  publiczną (dotyczy  to  przykładowo  informacji  środowiskowych 

pochodzących od osób prywatnych, nie powiązanych z władztwem publicznym).

W  aktualnym  stanie  prawnym7,  w  związku  z  zachowaniem  w  mocy 

rozporządzeń  wykonawczych  wydanych  w  oparciu  o  uchylone  przez  UUIOŚ 

przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska (do czasu wejścia w życie nowych, nie 

dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie UUIOŚ) jako źródła prawa do 

informacji środowiskowej należy wskazać rozporządzenia Ministra Środowiska: z 

dnia  18  czerwca  2007  r.  w  sprawie  sposobu  udostępniania  informacji 
o środowisku, z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat 
za  udostępnianie  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie  oraz  sposobu 
uiszczania  opłat, z  dnia  18  czerwca  2007  r.  w  sprawie  wzoru  publicznie 
dostępnego  wykazu  danych  o  dokumentach  zawierających  informacje  o 
środowisku  i  jego  ochronie,  a  w  stosunku  do  informacji  publicznej 

rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  18 
stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Elementarne regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Definicję informacji publicznej wprowadza art. 1 ust. 1 UDIP stanowiący, iż 

w  rozumieniu  ustawy  jest  nią  każda  informacja  o  sprawach  publicznych,  a 

udostępnieniu  będzie  ona  podlegała  na  zasadach  i  w  trybie  określonym  w  tej 

ustawie. Ustawa, odwołując się do pojęcia informacji o sprawach publicznych, nie 

definiuje  go,  przepis  art.  6  wskazuje  jednakże  tylko  przykładowe (m.  in.  dane 

publiczne,  w  tym  treść  i  postać  dokumentów  urzędowych  np.:  aktów 

administracyjnych i innych rozstrzygnięć itd.).

7 w związku z brzmieniem Art. 173 ust. 1  UUIOŚ
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Według ustawy dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub 

wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego 

w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana 

do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Zgodnie  z  ustawą  podmiotem  uprawnionym  do  żądania  dostępu  do 

informacji publicznej jest „każdy” (art. 2 UDIP – każda osoba fizyczna bez względu 

na obywatelstwo,  zdolność do czynności  prawnych lub jej  brak,  każda jednostka 

organizacyjna niekoniecznie posiadająca osobowość prawną), a przy wykonywaniu 

tego prawa nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ani 

też wskazania celu, dla którego informacja jest pozyskiwana.

Podmiotami  zobowiązanymi do  udostępnienia  informacji  publicznej 

według UDIP (art. 4) są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania 

publiczne,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  takich  informacji, w  szczególności 

(wyliczenie  także  przykładowe):  organy  władzy  publicznej,  organy  samorządów 

gospodarczych  i  zawodowych,  podmioty  reprezentujące  zgodnie  z  odrębnymi 

przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo 

osoby  prawne  samorządu  terytorialnego  oraz  podmioty  reprezentujące  inne 

państwowe  jednostki  organizacyjne  albo  jednostki  organizacyjne  samorządu 

terytorialnego,  podmioty  reprezentujące  inne  osoby  lub  jednostki  organizacyjne, 

które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby 

prawne,  w  których  Skarb  Państwa,  jednostki  samorządu  terytorialnego  lub 

samorządu  gospodarczego  albo  zawodowego  mają  pozycję  dominującą  w 

rozumieniu  przepisów  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  partie  polityczne, 

reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Udostępnienie informacji publicznej następuje na wniosek, skierowany do 

zobowiązanego podmiotu.  Może  on przybrać  formę pisemną (zasada) lub ustną. 

Wniosek ustny można zgłosić, gdy informacja może być udostępniona niezwłocznie 

(art. 10 ust. 2 UDIP). Wniosek pisemny musi zawierać: wskazanie osoby, od której 

pochodzi,  adres  wnioskodawcy,  wskazanie  podmiotu  do  którego  kierowany  jest 

wniosek oraz  dokładne określenie przedmiotu żądania – informacji, która ma być 

udostępniona.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 UDIP zobowiązany podmiot udostępnia informację 

publiczną na wniosek tylko wtedy, kiedy nie jest możliwe zapoznanie się z nią w 
formie elektronicznej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 
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Artykuł 14 ust. 1 UDIP wskazuje, iż  udostępnianie informacji publicznej 
na  wniosek następuje  w  sposób  i     w  formie   z  nim  zgodnym,  chyba  że  środki 

techniczne,  którymi  dysponuje  podmiot  obowiązany  do  udostępnienia,  nie 

umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

W  takiej  sytuacji  podmiot  zobowiązany  do  udostępnienia  powiadamia  pisemnie 

wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z 

wnioskiem  i  wskazuje,  w  jaki  sposób  lub w  jakiej  formie  informacja  może  być 

udostępniona niezwłocznie (art. 14 ust. 2). Następnie wnioskodawca ma 14 dni (od 

powiadomienia)  na  złożenie  wniosku  o  udostępnienie  informacji  w  sposób  lub w 

formie  wskazanych  w  powiadomieniu,  jeśli  tego  nie  uczyni  postępowanie  o 

udostępnienie informacji zostaje umorzone.
Udostępnienie informacji publicznej (art. 7 ust. 1) następuje w formie: 

- publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnienia oryginałów lub kopii dokumentów na wniosek zainteresowanego,

- w drodze wyłożenia, wywieszenia lub przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń 

zainstalowanych w miejscach ogólnie dostępnych,

-  umożliwienia  wstępu  na  posiedzenia  kolegialnych  organów  władzy  publicznej 

pochodzących  z  powszechnych  wyborów  i  udostępniania  materiałów,  w  tym 

audiowizualnych  i  teleinformatycznych,  dokumentujących  te  posiedzenia 

(szczegółowe obowiązki określa art. 18 i 19 UDIP). 

Prawo  do  informacji  publicznej  obejmuje  uprawnienie  do  uzyskania  tzw. 

informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla 

interesu publicznego. 

W  związku  z  postanowieniami  ustawy  powstał Biuletyn  Informacji 
Publicznej (BIP)8 -  urzędowy  publikator  teleinformatyczny  (art.  8  i  9  UDIP), 

stworzony  w  celu  powszechnego  udostępniania  informacji  publicznej,  w  postaci 

ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej - Internecie. 

Podmioty  zobowiązane zamieszczają  w  BIP  obligatoryjnie informacje 

publiczne, o których mowa w   art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i 

pkt 5. Mogą też udostępniać w tym publikatorze inne informacje. 

Zgodnie z art. 5 (w związku z art. 22) UDIP prawo do informacji publicznej 

podlega  ograniczeniu w  zakresie  i  na  zasadach  określonych  w     przepisach     o   

ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronio-

8 szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania BIP zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 

2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

9
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nych,  w szczególności  chodzi  więc  o  przepisy  dotyczące  tajemnicy  państwowej, 

służbowej,  skarbowej  oraz  statystycznej.  Ograniczenia  w  dostępie  do  informacji 

publicznej wynikają także z konieczności ochrony innych dóbr prawnie chronionych - 

prywatności  osoby  fizycznej9,  ochrony  danych  osobowych  i  tajemnicy 

przedsiębiorcy.  Nie  można, mając  jednak  na  względzie  powyższe  uwagi, 

ograniczać dostępu  do  informacji  o  sprawach  rozstrzyganych  w  postępowaniu 

przed  organami  państwa,  w  szczególności  w  postępowaniu  administracyjnym, 

karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie 

dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne 

albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

Podmiot  zobowiązany powinien  wskazać w  rozstrzygnięciu  dobro 
prawnie  chronione,  które  stało  się  „podstawą”  do  odmowy  udostępnienia 

informacji, co zresztą ma także wpływ na sposób dochodzenia prawa do informacji 

publicznej.

Odmowa udostępnienia  żądanych  informacji  (także  umorzenie 

postępowania o udostępnienie informacji w przypadku art. 14 ust. 2 UDIP) następuje 

w  drodze  decyzji  administracyjnej,  ale  tylko  wtedy,  gdy  chodzi  o  informację 

publiczną  w rozumieniu  UDIP10.  Natomiast  samo  udzielenie  informacji  publicznej 

następuje w formie czynności materialnotechnicznej.

Według  art.  13  UDIP  udostępnienie  informacji  publicznej  na  wniosek 

następuje  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie  14 dni od dnia 

złożenia wniosku. Jednakże, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona 

w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia o powodach 

opóźnienia (w ciągu tych 14 dni) oraz o terminie, w jakim udostępni informację, który 

nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Inny  reżim  obowiązuje  w  przypadku  konieczności  poniesienia  opłat  – 

organ  powiadamia  w  ciągu  14  dni od  złożenia  wniosku  wnioskodawcę  o  jej 

wysokości i udostępnia informację po upływie 14 dni od tego zdarzenia, chyba, że 

wniosek zostanie zmieniony lub wycofany.

Dostęp do informacji publicznych jest zasadniczo bezpłatny (art. 7 ust. 2 

UDIP).  Jednak,  jeżeli  w  wyniku  udostępnienia  informacji  publicznej  na  wniosek 

podmiot zobowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane

9 jednakże nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach 

powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa

10 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. II SA  2867/2002, Monitor Prawniczy 2003/4 s. 147
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ze  wskazanym  we  wniosku  sposobem  udostępnienia  lub  koniecznością 

przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać 

od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15). 

Od  decyzji  administracyjnej  odmawiającej udzielenia  informacji 

publicznej przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia11 za pośrednictwem 

organu, który odmówił dostępu do informacji publicznej lub umorzył postępowanie. 

Stosuje  się  więc  ogólne przepisy  k.p.a.  przy uwzględnieniu  pewnych  modyfikacji 

zawartych  w  art.  16  UDIP.  Na  podstawie  tego  przepisu  odwołanie  od  decyzji 

rozpatruje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia 

informacji  powinno  zawierać  także  imiona,  nazwiska  i  funkcje  osób,  które  zajęły 

stanowisko  w  toku  postępowania  o  udostępnienie  informacji  oraz  oznaczenie 

podmiotów, ze względu na dobra których (o których mowa w art. 5 ust. 2 UDIP) 

wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Także przy wnoszeniu skarg do sądu administracyjnego UDIP przewiduje 

pewne  modyfikacje  (przyspieszenie  postępowania),  co  do  ogólnych  zasad 

przewidzianych w ustawie – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Na  podstawie  artykułu  22  przekazanie  akt  i  odpowiedzi  na  skargę  następuje  w 

terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, którą rozpatruje się w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Ustawa  przewiduje  dość  problematyczny  w  praktyce  dualizm  środków 

zaskarżenia decyzji odmawiających udzielenie informacji publicznej, bowiem oprócz 

naturalnej  w  takim  przypadku  skargi  do  sądu  administracyjnego  wprowadzono 

instytucję  powództwa  do  sądu  powszechnego  o  udostępnienie  informacji 

przysługującą podmiotowi, któremu odmówiono dostępu do informacji publicznej ze 

względu  na  wyłączenie  jej  jawności  z  powołaniem  się  na  ochronę  danych 
osobowych,  prawo  do  prywatności  oraz  tajemnicę  inną  niż  państwowa, 
służbowa, skarbowa lub statystyczna (art. 22 ust. 1 UDIP). 

Interwenientem ubocznym po stronie pozwanej (podmiotu, który „odmówił” 

udzielenia  informacji)  może  być  podmiot,  którego  dotyczy  wyłączenie  informacji 

publicznej.

11 w sytuacji, gdy podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji jest np. minister, odwołanie nie przysługuje. Wnioskodawca, któremu 

odmówiono dostępu do informacji może zwrócić się do tego samego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podobne rozwiązanie 

przewidziano dla sytuacji, w której o dostępie do informacji rozstrzygają podmioty zobowiązane, nie będące organami władzy publicznej (art. 17 

UDIP)

11
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Sądem  właściwym w  takich  sprawach  jest  sąd  rejonowy  właściwy  ze 

względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej. 

Efektywnym środkiem ochrony prawa do informacji powinna być możliwość 

złożenia  zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.  Artykuł  23 UDIP stanowi 

bowiem, iż: „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji 

publicznej,  podlega  grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo  pozbawienia 

wolności do roku”. Jednakże jak wynika z policyjnych statystyk jeszcze niedawno 

rzeczywistość  wyglądała  trochę  inaczej12,  choć  niewątpliwie  sytuacja  taka  ulega 

poprawie w związku z rosnącą świadomością obywateli i organów ścigania.

„Sprawcą czynu  zabronionego w  odniesieniu  do informacji  publicznych 

udostępnianych  na  wniosek,  będzie  osoba,  która  spełnia  jednocześnie  trzy 
warunki:  po  pierwsze,  na  której  ciąży  ustawowy  obowiązek  udostępnienia 

informacji, po drugie, do której wniosek taki został skierowany oraz, po trzecie, która 

jednocześnie jest w posiadaniu żądanej informacji. Nie popełnia więc przestępstwa 

osoba, która odeśle wnioskodawcę do określonego działu zajmującego się danymi 

sprawami,  których  ma  dotyczyć  informacja,  czy  do  osoby,  która  zajmuje  się 

rozpatrywaniem takich wniosków”13. 

Działanie  wypełniające  znamiona  tego  czynu  zabronionego  muszą  być 

umyślne i mieć charakter permanentny.
Zgodnie z tezą z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20.07.2007 r. 

(sygnatura III KK 74/07, LEX nr 323657) – „przepis art. 23 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej penalizuje zachowanie polegające na 
nieudostępnieniu  jakiejkolwiek informacji  o  tym  charakterze,  nie  zaś  tylko 
takiej  informacji  publicznej,  którą  charakteryzuje  przymiot  większej  wagi. 
Okoliczności,  odnoszące  się  do  wartości  (wagi,  znaczenia) nieudzielonej 

oskarżycielowi  posiłkowemu  informacji  publicznej,  mieszczą  się  w  zakresie 

elementów przedmiotowych rozważanego czynu, wyznaczających - wraz z innymi 

przesłankami,  także  z  zakresu  strony  podmiotowej  -  stopień  jego  szkodliwości 

społecznej.”

12 przykładowo:  statystyka naruszeń ustawy o dostępie do informacji publicznej - art. 23 w „Nie wszystko jest tajemnicą - Prawo dostępu do 

informacji publicznej przysługuje każdemu”, autor: Tadeusz Noszczyński, w „Policja 997” nr 24 (3/2007), 

http://www.gazeta.policja.pl/wai/997/638/28691/Nie_wszystko_jest_tajemnica.html

13 Czarny-Drożdżejko Elżbieta „Karna ochrona prawa do informacji publicznej”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych  2005/2/147 

12
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4. Nowa regulacja -  ustawa  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko.

Dotychczas14 problematyka  prawa  do  informacji  o  środowisku  i  jego 

ochronie (a także powiązana z nią organicznie tematyka udziału społeczeństwa w 

ochronie  środowiska)  była  przedmiotem regulacji  zawartej  w  ustawie  z  dnia  27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Przepisy te jednak wyodrębniono ze 

względów praktycznych15 do uchwalonej przez Sejm w dniu 3 października 2008 r. 

ustawy  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko  (dalej  zwana  UUIOŚ). Ustawa  ta  dostosowując  prawo  krajowe  do 

wymogów UE16 zawiera  oprócz  przepisów przeniesionych  z  POŚ normy prawne 

stanowiące  zmiany  bardziej  o  charakterze  porządkowym,  technicznym 

(redakcyjnym).

Zgodnie z art. 4 UUIOŚ „każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego 

ochronie na warunkach określonych ustawą”. Nie wymaga to oczywiście w żaden 

sposób wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 13).

W  art.  3  ustawy  wprowadzono  dwie  definicje  wymagane  zresztą  przez 

dyrektywę 2004/3/WE - informacji przeznaczonej dla organu, przez którą rozumie 

się informację, którą w imieniu organu administracji dysponują osoby trzecie, w tym 

też informację, której organ ten ma prawo żądać od osób trzecich oraz informacji 
znajdującej  się  w  posiadaniu  organu  administracji,  przez  którą  rozumie  się 

informację znajdującą się w posiadaniu organu administracji, wytworzoną przez ten 

organ lub otrzymaną przez organ od osoby trzeciej17. 

Te właśnie informacje - znajdujące się w posiadaniu organu administracji18 

lub dla niego przeznaczone - objęte są obowiązkiem udostępnienia (art. 8).

14 do 15 listopada 2008 r. – wejście w życie UUIOŚ

15 przede wszystkim chodziło  ustawodawcy o ułatwienie  stosowania  przepisów ustawy przez  adresatów,  co umożliwiać  ma chociażby  tytuł 

ustawy wskazujący na treść

16 uzupełnienie  luk  w  transpozycji  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2003/4/WE z  dnia  28  stycznia  2003  r.   oraz  wdrożeniu 

postanowienia Konwencji z Aarhus

17 w  tej sytuacji organ administracji musi wskazać źródło ich pochodzenia (art. 11)

18 organem administracji w rozumieniu UUIOŚ są: ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we 

własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, gdy są one 

powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony (art. 3 pkt 9)

13
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W UUIOŚ wprowadzono także zmiany dotyczące  zakresu udostępnianych 

informacji. I tak udostępnieniu w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, 
elektronicznej lub innej podlegają informacje dotyczące m.in.:  stanu elementów 

środowiska,  emisji19,  raportów na temat realizacji  przepisów dotyczących ochrony 

środowiska itd. (zakres określony w sposób szczegółowy - art.  9 ust.  1 UUIOŚ). 

Informacje środowiskowe udostępnia się na pisemny wniosek żądającego, chyba 
że  informacja nie  wymaga wyszukiwania  (dostępna jest  „od ręki”)  lub w sytuacji 

wystąpienia przykładowo klęski żywiołowej lub innego bezpośredniego zagrożenia 

dla  zdrowia  ludzi  lub  środowiska  informacja  ta  umożliwiłaby  podjęcie  działań 

zapobiegawczych osobom, które mogłyby ucierpieć w ich wyniku.

Pozytywnie  należy  odebrać  ustanowiony  obowiązek  wyznaczenia w 

urzędzie  organów  administracji  konkretnych  osób,  które  będą  zajmowały  się 

udostępnianiem informacji środowiskowej (art. 10), co powinno wpłynąć zasadniczo 

na szybkość udzielania informacji i jej zgodność z żądaniem wniosku.

Informacje środowiskowe udostępnia się co do zasady bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W przypadku kiedy 

sprawa  jest  skomplikowana  termin  udostępnienia  informacji  może  zostać 

przedłużony do dwóch miesięcy, przy czym należy w tym przypadku stosować 
odpowiednio  przepisy  k.p.a.20.  W  dniu  złożenia  wniosku  udostępnia  się 

dokumenty  zamieszczone  w  publicznie  dostępnych  wykazach  danych  o 

dokumentach  zawierających  informacje  o  środowisku  i  jego  ochronie. Podobne 

terminy stosuje się w przypadku odmowy udostępnienia informacji (art. 14 UUIOŚ).

Sposób  i  formę  udostępnienia  informacji  środowiskowych  determinuje 

wniosek żądającego informacji21.

Odmowa  udostępnienia  informacji  środowiskowej  następuje  w  formie 
decyzji  administracyjnej.  Organ  administracji nie  udostępnia  informacji  

o  środowisku  i  jego  ochronie  w  przypadku,  kiedy  informacji  dotyczą:  danych 

19 organ administracji informuje także na wniosek, o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod przeprowadzania pomiarów, w tym 

sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz sposobów interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej 

informacji, lub odsyła do stosownych metodyk referencyjnych w tym zakresie

20 doprecyzowano odwołanie do k.p.a. w nowej regulacji   wskazując,  że oprócz art. 36 ma tak że zastosowanie art. 35  § 5 –  „do terminów 

określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 

okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu”

21 chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych 

we wniosku, wtedy organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o 

przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być 

udostępniona. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w 

formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych 

we wniosku 9art. 15)

14
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jednostkowych  uzyskiwanych  w  badaniach  statystycznych statystyki  publicznej 

chronionych tajemnicą statystyczną,  spraw objętych toczącym się postępowaniem 

sądowym,  dyscyplinarnym  lub  karnym (jeżeli  udostępnienie  informacji  mogłoby 

zakłócić przebieg postępowania),  spraw będących przedmiotem praw autorskich 

lub  patentowych (jeżeli  udostępnienie  informacji  mogłoby  naruszyć  te  prawa), 
danych  osobowych  dotyczących  osób  trzecich (jeżeli  udostępnienie  informacji 

mogłoby  naruszać  przepisy  o  ochronie  danych  osobowych),  dokumentów  lub 

danych dostarczonych przez osoby trzecie (jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich 

dostarczenia  i  nie  mogąc  być  takim  obowiązkiem  obciążone,  dostarczyły  je 

dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu), dokumentów lub danych, 

których  udostępnienie  mogłoby  spowodować  zagrożenie  dla  środowiska  lub 

bezpieczeństwa  ekologicznego  kraju,  informacji  o  wartości  handlowej  22   (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), przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych (co do których nie prowadzi się 

postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2) oraz obronności i 

bezpieczeństwa  państwa  (art.  16  ust.  1).  Organ  administracji  może  odmówić 
udostępnienia  informacji  środowiskowej,  jeśli wymagałoby  to  dostarczenia 

dokumentów lub danych będących  w trakcie opracowywania23 lub przeznaczonych 

do  wewnętrznego  komunikowania  się lub wniosek  jest  w  sposób  oczywisty 

niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny (art. 17).

 W  przypadku,  kiedy  wniosek  dotyczy  informacji  nieznajdującej  się  w 
posiadaniu organu administracji, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie  14  dni od  dnia  otrzymania  wniosku  przekazuje  wniosek  właściwemu 

organowi administracji, albo zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić 

odpowiedniego  organu.  Jeśli  wniosek  jest  zbyt  ogólny organ  administracji 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, 

wzywa  wnioskodawcę  do  jego  uzupełnienia  wniosku,  udzielając  stosownych 

wyjaśnień.

22 w poprzedniej regulacji nie było takiego obowiązku organu administracji, rozstrzygnięcie miało charakter fakultatywny

23 organ administracji odmawiając podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o 

przewidywanym terminie ich opracowania
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Także  w  przypadku  informacji  środowiskowej  przysługuje  w  pewnych 

sytuacjach  powództwo  do  sądu  powszechnego –  stosuje  się  przepis  art.  22 

UDIP24.

Dane o dokumentach, które zawierają informacje środowiskowe zamieszcza 

się w  publicznie dostępnych wykazach.  Dokładny, zamknięty katalog danych o 

dokumentach,  które  należy  obligatoryjnie  zamieścić  w  publicznie  dostępnych 

wykazach zawiera art. 21 ust. 2 UUIOŚ. Ma on o tyle istotne znaczenie, że jak już 
wskazano dokumenty zamieszczone w tych wykazach udostępnia się w dniu 
złożenia  wniosku  (art.  14  ust.  3).  Wśród  nich  są  chociażby:  prognozy 

oddziaływania na środowisko, wnioski o wydanie i same decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizy 

porealizacyjne,  przeglądy  ekologiczne  itd.  W  publicznie  dostępnych  wykazach 

można też zamieszczać dane o innych dokumentach zawierających informacje o 

środowisku i jego ochronie. 

Do prowadzenia (w formie elektronicznej) publicznie dostępnych wykazów, 

o   których  mowa  powyżej  zobowiązane  są  organy  administracji  właściwe  w 
sprawach  wskazanych  w  art.  21  ust.  2  UUIOŚ.  Mają  one  obowiązek 
udostępnienia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, które 
zawierają informacje środowiskowe w     Biuletynie Informacji Publicznej  . Kształt 

takiego  wykazu  określi  w  nowym25 rozporządzeniu  minister  właściwy  do  spraw 

środowiska.

Dodatkowo pewne informacje wskazane w art. 24 ust. 1 (m.in. dotyczące 

map akustycznych, programów ochrony powietrza, wytwarzania i gospodarowania 

odpadami, zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych itd.) mają być udostępniane 

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w postaci elektronicznych baz 
danych prowadzonych przez organy wskazane w art. 24 ust. 3.

W  art.  25  wskazano  także  na  inne  źródła  informacji  środowiskowych 

podlegające obowiązkowemu udostępnieniu w BIP (m.in. gminne plany gospodarki 

odpadami, gminne programy ochrony środowiska, informacje o przepisach krajowych 

i  wspólnotowych,  a  także  o  umowach międzynarodowych,  które  dotyczą  ochrony 

środowiska, raporty z wykonania tych przepisów i umów).

24 w nowej regulacji uszczegółowiono przypadki, w których powództwo do sądu powszechnego jest dopuszczalne

25 jak już wskazano przejściowo w mocy utrzymano rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
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Przeglądanie  i  wyszukiwanie  dokumentów  wskazanych  w  publicznie 

dostępnych wykazach w siedzibie organu administracji jest  bezpłatne  (art. 26 ust. 

1). Opłaty w wysokości uzasadnionych kosztów mogą być pobierane w związku 

z: wyszukiwaniem informacji, ich przekształcaniem w formę wskazaną we wniosku, 

sporządzaniem kopii  dokumentów lub  danych  oraz  ich  przesłaniem przez  organ 

administracji. Górne stawki jednostkowych opłat wskazano w art. 2726, natomiast ich 

uszczegółowienie  w sposób nie stanowiący  przeszkody w dostępie  do informacji 

powinno  nastąpić  w  nowym27 rozporządzeniu  ministra  właściwego  do  spraw 

środowiska.

Warto także  wskazać,  że  w UUIOŚ rozszerzeniu  uległa  definicja  legalna 

„podania informacji do publicznej wiadomości”, przez którą rozumie się obecnie 

również udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu 

właściwego w sprawie.

Tak więc zmiany w UUIOŚ w stosunku do poprzednich regulacji zawartych 

w ustawie – Prawo ochrony środowiska nie są może diametralne, ale większość z 

nich należy uznać za właściwe. Dotyczy to chociażby: wyodrębnienia kilku definicji 

(m.in.  informacji  znajdującej  się  w  posiadaniu  organu),  uściślenia  wyjątków  od 

zasady udostępniania informacji  środowiskowej,  wprowadzenia zmian w sposobie 

określenia  zakresu  przedmiotowego  udostępnianych  informacji  środowiskowych28 

oraz sprecyzowanie kwestii odwołań od odmowy udostępniania informacji.

Dodano  także  m.in.:  obowiązek  zamieszczania  w  wykazie  danych  o 

wnioskach o wydanie decyzji  oraz decyzjach uzgadniających warunki rekultywacji 

wydanych,  jeżeli  zanieczyszczenie powstało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.  lub 

wynikało z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. 

oraz obowiązek zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o proje -

26 za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za 

każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów, za przekształcanie informacji w formę 

wskazaną we wniosku - 3 zł za każdy informatyczny nośnik danych, za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 

mm (A4) - za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł, a za stronę kopii kolorowej - 6 zł, za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową 

pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług 

pocztowych operatora publicznego zwiększoną o nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii, albo nie 

więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji

27 jak  już wskazano  przejściowo w mocy utrzymano rozporządzenie  z dnia 5 czerwca  2007 r.  w sprawie  szczegółowych  stawek  opłat  za  

udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

28 dotyczące tej kwestii  art. 19 ust. 2 i 3 Prawa ochrony środowiska był  przedmiotem kontrowersji,  jeden z  przepisów wskazywał  konkretne 

informacje podlegające udostępnieniu,  natomiast drugi  przepis miał charakter bardziej  abstrakcyjny pozwalający rozszerzać zamknięty co do 

zasady katalog 
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ktach planów ochrony i  o projektach planów zadań ochronnych dla form ochrony 

przyrody29. 

5. Praktyka orzecznicza.

Dość  ciekawe  i  przydatne  w  praktyce  rozwinięcie  przepisów  ustaw 

dotyczących dostępu do informacji  publicznej (środowiskowej)  można odnaleźć w 

orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 

2003 r. (sygn. II SA 4059/2002, LEX nr 78063) „informacją publiczną będzie każda 

wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona 

lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie 

wykonywania  przez  nie  zadań  władzy  publicznej  i  gospodarowania  mieniem 

komunalnym lub  mieniem Skarbu  Państwa.  Wnioskiem może być  objęte  jedynie 

pytanie  o  określone  fakty,  o  stan  określonych  zjawisk na  dzień  udzielenia 

odpowiedzi30”.

Dostępem  do  informacji  publicznej  objęte  jest  także  uprawnienie  do 

uzyskania  informacji przetworzonej, jeśli  jest to szczególnie istotne dla interesu 

publicznego. Jako „przetwarzanie należy rozumieć zestawienie konkretnych danych 

z  określonego  okresu,  przybierające  postać  różnego  rodzaju  porównań, 

ostatecznych wyliczeń, odniesień do innych okresów itp.”31, a „pojęcie szczególnej 
istotności dla interesu publicznego (…) należy zdaniem Sądu (...) oceniać

29 Uzasadnienie  projektu  ustawy:  http://ww.mos.gov.pl/bip/pliki_do_pobrania/080804_1537511589768-ustawa_1.pdf  –  „Wskazanym  jest 

umożliwienie wglądu społeczeństwa do tej dokumentacji na etapie przed zatwierdzaniem planów, po sporządzeniu ich projektów i dokumentacji  

służącej ich stworzeniu”, co ma zapobiec konfliktom społecznym

30 podobnie: Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.07.2008 r.  (sygnatura: II SA/Wa 721/08, LEX nr 423325) – „Informacja publiczna dotyczy sfery 

faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty nie będące organami administracji publicznej, treść 

wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną 

stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób 

dotyczących go. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji 

przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.”

31 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2003 r. SA/Sz 2872/2002 LexPolonica nr 

362939 
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w świetle  okoliczności  konkretnej  sprawy”32 –  wnioskodawca  powinien  więc 

wykazać, że działa w interesie publicznym, a nie tylko swoim własnym33.

Jeśli  chodzi  o  zakres  przedmiotowy prawa  do  informacji  publicznej  to 

udostępnieniu  podlegają:  decyzje  o pozwoleniu na budowę wraz z  projektem 
budowlanym, podlegającym zatwierdzeniu w tej decyzji,  stając się w ten sposób 

integralną  częścią  rozstrzygnięcia  administracyjnego34, wyceny  nieruchomości 
jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa35, umowy sprzedaży 

nieruchomości należących do zasobu gminnego w formie aktu notarialnego36. Samo 

zaś  „(…)  umieszczenie  projektów umów z  wykonawcą,  czy  nawet  ogłoszenia  o 

wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy zadania, firmy i kwoty za jaką 

wykonawca wykona zadanie w Biuletynie Informacji Publicznej, nie zwalnia organu 
od obowiązku udostępnienia żądanych umów na wniosek37”. Natomiast prawa 

autorskie  i  pokrewne  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  odmowy  udostępnienia 

informacji publicznej zawartej w dokumentach objętych tym prawem, opracowanych 

na  zlecenie  organów administracji,  bowiem „złożenie  ich  przez  autorów stanowi 

zgodę na ich dalsze udostępnianie społeczeństwu, przy czym żądający informacji o 

środowisku mają prawo do ich  wykorzystania  jedynie  w celach własnego użytku 

osobistego”38.

W  orzecznictwie  dominuje  pogląd,  iż  nie  można  żądać  udostępnienia 

tekstu ustawy, gdyż ustawa nie jest informacją publiczną39, a dodatkowo charakteru 

informacji publicznej nie mają wnioski w sprawie indywidualnej, jak np.: żądanie

32 tamże

33 Ciekawie też - wyrok NSA w Warszawie z dnia 17.10.2006 r. (sygnatura: I OSK 1347/05, LEX nr 281369) – „Informacja publiczna 

przetworzona to taka informacja, na którą składa się pewna suma tak zwanej informacji publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania przesłanki 

interesu publicznego. Ze względu jednak na treść żądania, udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej nawet o prostym 

charakterze, wiązać się może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. 

Takie zabiegi czynią zatem takie informacje proste, informacją przetworzoną, której udzielenie skorelowane jest z potrzebą wykazania przesłanki 

interesu publicznego”

34 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. II SAB/Lu 19/2006, LexPolonica nr 1323127

35 wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r. (II SA/Gd 897/2005, LexPolonica nr 1303316)

36 WSA w Gliwicach orzeczenie z dnia 7 maja 2008 r. IV SAB/Gl 4/08, http://www.informacjapubliczna.org.pl/orzeczenia2/dane/o.php?id=20

37 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach II SAB/Ke 14/08 2008-04-15 http://www.informacjapubliczna.org.pl/orzeczenia2/dane/o.php?

id=21

38 decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 19 maja 2005 r., sygn. SKO 4542/2/05, podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. II SA/Gd 897/2005, ONSAiWSA 2007/2 poz. 41

39 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z roku 2004, sygn. II SAB/Wa 145/2004, Rzeczpospolita 2004/204 str. C1  choć 

celnym jest stanowisko, iż informacją publiczną jest również norma prawna powszechnie obowiązująca, ale jej udostępnienie nie następuje w 

trybie UDIP, ale ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
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wyjaśnienia  treści  aktów,  czy  polemika  z  dokonanymi  ustaleniami40,  wniosek  nie 

może dotyczyć też przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych”41.

Jak stwierdził  Wojewódzki  Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 

dnia 29.05.2008 r. (sygnatura: IV SA/Po 545/07)42: „Niedopuszczalne jest uznanie 
"z  góry"  akt  administracyjnych  w całości  za niepodlegające udostępnieniu, 

bez  żadnych  ustaleń,  tzn.  bez  nadania  im  charakteru  tajemnicy  służbowej  i  nie 

opatrzeniu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych klauzulą poufne, bądź 

też wykazania, że dotyczą one prawnie chronionej tajemnicy, prawa prywatności itp. 

Zróżnicować zatem należy kwestię dostępu do zawartych w takich aktach danych 

osobowych czy informacji stanowiących prawnie chronioną tajemnicę bądź ochronę 

prawa  prywatności.  Organ,  odmawiając  udostępnienia  informacji,  musi 
konsekwentnie  wskazać  dokumenty  bądź  dane  podlegające  wyłączeniu  ze 
względu na ochronę powołanych dóbr”.

Jeśli chodzi o stosunek między różnymi regulacjami dotyczącymi prawa do 

informacji to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19.05.2008 r. (sygnatura: II SA/Wa 

2171/0743)  stwierdził: „Norma kolizyjna zawarta  w art.  1 ust.  2 powołanej ustawy 

(UDIP)  stanowi,  iż  przepisy  ustawy  nie  naruszają  przepisów  innych  ustaw, 

określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami 

publicznymi.  Wykładnia  celowościowo  -  funkcjonalna  tego  przepisu  prowadzi  do 

wniosku, że jeżeli obowiązują odmienne regulacje dotyczące zasady i trybu ich 
udzielania,  to  będą  one  miały  pierwszeństwo przed  ustawą o  dostępie  do 
informacji publicznej”.

Ciekawa  jest  także  teza  zawarta  w  uzasadnieniu  orzeczenia  z  dnia  22 

lutego 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygnatura: IV 

SA/GI 1496/0644): „To, że żądana informacja nie została utrwalona na nośniku 
elektronicznym,  a  tym samym nie jest  na tym nośniku przechowywana nie 
oznacza,  że w tej  formie nie  może być  ona udostępniona.  Czym innym jest 

bowiem  forma  przechowywania  informacji,  a  czym  innym  sposób  i  forma  jej 

udostępniania.  Przechowywanie  informacji  utrwalonej  w  formie  dokumentu 

sporządzonego na papierze nie oznacza, że nie może być ona udostępniona w innej 

dopuszczalnej przez prawo formie, o ile możliwości techniczne, którymi dyspo-

40 tak - Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2002 r., II SA/Bk 180/02

41 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r., sygn.II SAB 56/2002, LexPolonica nr 356778

42 za Naczelnym Sądem Administracyjnym -wyrok z dnia 30 października 2003 r. sygn. II SA 1956/02,  LexPolonica nr 358842

43 http://www.informacjapubliczna.org.pl/orzeczenia2/dane/o.php?id=29

44 http://www.informacjapubliczna.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=37
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nuje  podmiot  zobowiązany  do  udostępnienia  informacji  nie  stoją  temu  na 
przeszkodzie. Oznacza  to,  że  tylko  brak technicznych  środków umożliwiających 

przeniesienie  informacji  na  inny  nośnik  niż  ten,  na  jakim  jest  ona  utrwalona  i 

przechowywana może stanowić podstawę do zwolnienia z obowiązku udzielenia jej 

we wskazanej we wniosku formie. (…) tylko w takim przypadku organ zobowiązany 

jest do zastosowania trybu postępowania, o jakim mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej."

Ze  względu  na  przedmiot  niniejszego  raportu  bardzo  interesujące 
wydają  się  być  spostrzeżenia  zawarte  w  wyroku  WSA w  Łodzi  z  dnia  10 
stycznia 2008 roku w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 29/0745. Sprawa dotyczyła 

braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Ł.  dokumentacji  przebiegu kontroli  przeprowadzonych  przez jej  inspektorów w 

jednostkach samorządu terytorialnego (i wniesionej do WSA w związku z tym faktem 

skargi  na  bezczynność  organu).  Tezy  zawarte  w  wyroku  mają  znaczenie 

uniwersalne, co uzasadnia przytoczenie obszerniejszych fragmentów, zwłaszcza, że 

można je, jak się wydaje, odpowiednio odnieść także do informacji środowiskowych i 

publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, które zawierają informacje 

środowiskowe zamieszczanych w BIPach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 

w  przedmiotowym  wyroku  wskazał,  iż  „Ustawa  nie  przewiduje  możliwości 
uwolnienia  się  organu  od  obligatoryjnego  trybu  udzielania  określonych 
informacji (w BIP – przypis mój). Powoływany przez organ przepis art. 10 ustawy 

nie  służy  zamiennemu  stosowaniu  udostępniania  informacji  na  wniosek. 

Byłoby  to  sprzeczne  z  celem  ustawy,  która  przewiduje  w  sposób  wyraźnie 
określony  udostępnianie  informacji  w  szerokim  zakresie,  niezależnie  od 
indywidualnych  wniosków. Tym  samym  podmiot  zobowiązany  nie  może 

tłumaczyć,  iż  wprawdzie  nie  wykonał  ustawowego  obowiązku,  ale  gotów  jest 

udostępnić informację na wniosek osoby zainteresowanej. Trafnie skarżący podnosi, 

iż  nie  można mówić o  tożsamości  obydwu trybów.  Niewątpliwe  obligatoryjne 

zamieszczanie  informacji  w  elektronicznym  biuletynie  jest  najszerszą  z  form 

udostępniania informacji, stanowiąc jednocześnie najprostszy, nieuciążliwy sposób 

jej  uzyskania. Każdy,  dysponując  dostępem  do  Internetu  może  pozyskać  w 

dowolnym czasie zamieszczane tam informacje bezpłatnie, w najszerszym zakresie. 

W przypadku trybu wnioskowego należy zaś wskazać dokładnie, udostępnienia

45 http://www.informacjapubliczna.org.pl/orzeczenia2/dane/o.php?id=44 oraz http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/do/doc?

d=192F2B69488C02077409513E62DF40538A6C43E1&sc=
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jakiej informacji żądamy, jest to związane z oczekiwaniem na jej udzielenie i z reguły 

z pewną odpłatnością. Skoro podmiot  zobowiązany  nie udostępnia informacji,  do 

której każdemu służy prawo z mocy ustawy, nie wydaje decyzji odmownej (…), to 

pozostaje w bezczynności. Stosownie do art. 3 §2 pkt 8 p.p.s.a. osobie, która nie 

uzyskała informacji  służy więc skarga na bezczynność. Zapewnia ona ochronę w 

sytuacji, gdy zainteresowany nie uzyskuje ani dostępu do informacji,  który  winien 

mieć zapewniony ex lege, ani  decyzji  odmownej.  Nietrafnie pełnomocnik organu 

twierdzi, iż  nie służy skarga na bezczynność w sytuacji, gdy skarżący  zmierza do 
wyegzekwowania wykonania przez organ obowiązku ustawowego (…) kontrola 

wykonania obowiązku może się odbywać wówczas jedynie w trybie wykonywanym 

przez organy nadrzędne.  Pogląd taki jest nieuprawniony  w świetle uregulowań 

ustawy i celów przed nią stawianych. (…) oznaczałoby to, iż faktyczny dostęp do 

tego rodzaju informacji publicznej, która objęta jest ustawowym obowiązkiem, a więc 

dostępna  winna  być  z  urzędu,  z  chwila  jej  pojawienia  się  (wyprodukowania, 

wytworzenia)  jest  wyjęty  spod  kontroli  społecznej.  Oznaczałoby  to,  iż  osoba 

zainteresowana tym rodzajem informacji,  o  najszerszym  charakterze  i  zasięgu  - 

poprzez publikowanie w szeroko dostępnej formie elektronicznej  -  nie dysponuje 

żadnym środkiem prawnym pozwalającym na  wyegzekwowanie  tego  obowiązku, 

gdy podmiot zobowiązany uchyla się od obowiązku jej udostępnienia. Niweczyłoby 
to  elementarny cel  ustawy,  jakim jest  realizacja  konstytucyjnego  prawa do 
uzyskania informacji o działalności podmiotów publicznych. Sąd rozpoznający 

niniejszą sprawę przychyla się do poglądu, iż  skarga na bezczynność organu w 
przedmiocie  informacji  publicznej  nie  musi  być  poprzedzona  żadnym 
środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej. Za tą tezą przemawia fakt, iż, 

w tym przypadku chodzi o czynność, którą podmiot zobowiązany był podjąć ex lege, 

w  czasie  określonym  przez  ustawodawcę,  niezależnie  od  inicjatywy  strony 

skarżącej, nie w toku sformalizowanego postępowania administracyjnego. Ponadto 

udzielenie informacji odbywa się w formie czynności materialno technicznej. Celem 

uregulowań ustawy jest umożliwienie obywatelom jak najszerszego i najszybszego 

dostępu  do informacji  publicznej,  ten  sam cel  należy  postawić  przed  skargą  na 

bezczynność  organu  (podmiotu)  w realizacji  obowiązków z  ustawy wynikających 

(…)”.  Obligatoryjne  udostępnienie  w  BIP  informacji  publicznych  przez  podmiot 

zobowiązany powinno nastąpić bezzwłocznie zgodnie z art. 3 ust. 2 UDIP.

Podkreślić  należy,  że  przytoczone  powyżej,  subiektywnie  wybrane 

przykładowe orzeczenia sądów administracyjnych pokazują, iż dominuje w orze-
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cznictwie przekonanie, że prawo dostępu do informacji publicznej (środowiskowej) 

powinno  być  traktowane  jak  najszerzej,  oczywiście  w  ramach  istniejących 

przepisów. Jest to więc sytuacja korzystna dla podmiotów żądających dostępu do 

informacji.  Jednocześnie uwagę zwraca duża ilość orzeczeń dotyczących przede 

wszystkim prawa do informacji publicznej (prawo do informacji o środowisku i jego 

ochronie rzadziej bywa przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych, co być 

może  wiąże  się  z  tym,  że  zawarte  w odrębnej  ustawie  uregulowania  dotyczące 

informacji  publicznej  dotarły  skuteczniej  do  świadomości  społeczeństwa  niż 

przepisy, które do tej pory znajdowały się w Prawie ochrony środowiska), co może 

uzasadniać  ostrożne  stwierdzenie  o  wzroście  „popularności”  tego  prawa  wśród 

obywateli, ale jednocześnie pokazuje, iż ciągle wśród organów zobowiązanych do 

udostępniania  informacji  wyczuwalny  jest  opór  przed  wypełnianiem  ustawowych 

obowiązków w tym zakresie.

6. Monitoring urzędów gmin leżących na obszarach Natura 2000 pod kątem 
prowadzenia  w  formie  elektronicznej  publicznego  wykazu  danych  o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Zgodnie  z  art.  23  ust.  1  UUIOŚ  publicznie  dostępne  wykazy  danych  o 

dokumentach  zawierających  informacje  o  środowisku  i  jego  ochronie  prowadzą 

właściwe  organy  administracji  się  w  formie  elektronicznej.  Udostępnia  się  je  w 

Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Zawartość i  układ tego wykazu  ustala  w drodze 

rozporządzenia  minister  właściwy  do  spraw  środowiska  mając  na  uwadze 

zapewnienie  przejrzystości  wykazu  i  łatwości  wyszukiwania  zawartych  w  nim 

informacji oraz uwzględniając nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i 

daty ich wydania oraz miejsca ich przechowywania, a także zastrzeżenia dotyczące 

nieudostępniania informacji.

Analogiczne  przepisy  Prawa  ochrony  środowiska  (art.  19  ust.  6–9) 

obowiązywały  w  trakcie  przeprowadzania  przez  Fundację  Wspierania  Inicjatyw 

Ekologicznych monitoringu urzędów gmin. 

Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie określa rozporządzenie Ministra Środowiska 

z  dnia  18  czerwca  2007  r.,  wydane  na  podstawie  przepisów  Prawa  ochrony 

środowiska, ale przejściowo (jak już wskazano) obowiązujące dalej.
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Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające 

wyszukiwanie  i  udostępnianie  dokumentów  oraz  spisu  tych  kart.  Dla  każdego 

dokumentu,  o  którym  dane  zamieszczane  są w  wykazie,  prowadzi  się  kartę 

informacyjną  według  wzoru  (załącznik  do  rozporządzenia)  dla  danej  kategorii 

dokumentu w formie  formularza A – H  (oraz I dla dokumentów, o których dane 

można umieszczać w wykazie).

W  poniższej  tabeli  zaprezentowano  szczegółowe  wyniki  monitoringu 

urzędów gmin46 (stan na listopad 2008 r.) w kontekście prowadzenia publicznego 

wykazu  dla  wybranych  województw:  małopolskiego,  mazowieckiego  i 

podkarpackiego.

Tab. nr 1 – Wyniki monitoringu urzędów gmin leżących na obszarach Natura 
2000 (stan na dzień 14 XI 2008)

46 Monitoring  został  przeprowadzony  przez Annę  Potaczek,  pełne  wyniki  monitoringu  obejmującego  wszystkie  województwa: 

http://www.ddi.eco.pl/monitoring.php 

oprogramowanie ułatwiające dostęp do informacji środowiskowej - http://www.ddi.eco.pl/program.php
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1 2 3 4 5 6 7

małopolskie

Lipnica Wielka Babia Góra + Ekoportal + (A, B, E, F) + -

Jabłonka Babia Góra BIP Środowisko - - -

Zawoja Babia Góra + BIP Karty informacyjne + (A, B, C, H) - + 

Korzenna Diable Skały + Ekoportal + (A, B) + -

Skała Dolina Prądnika + Ekoportal + (A, B) + +

Sułoszowa Dolina Prądnika BIP Aktualności - - -
Jerzmanowice-
Przeginia Dolina Prądnika + WIOŚ + (A, B) + -

Wielka Wieś Dolina Prądnika brak - - -
Jerzmanowice-
Przeginia Dolinki Jurajskie + WIOŚ + (A, B) + -

Krzeszowice Dolinki Jurajskie + EDOŚ + (A, B, E, I) - +

Wielka Wieś Dolinki Jurajskie brak - - - +

Zabierzów Dolinki Jurajskie + EDOŚ (+ A, B, E) - + + 

Kamienica Gorce brak - - -

Mszana Dolna Gorce + BIP Karty informacyjne + (A, B) - + +

Niedźwiedź Gorce BIP Zamówienia Publiczne i 
Ogłoszenia - - -

Ochotnica 
Dolna Gorce BIP Zamówienia Publiczne i 

Ogłoszenia - - -

Rabka-Zdrój Gorce + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Nowy Targ Gorce + Ekoportal + (A, B, E) + -

Olkusz Jaroszowiec + EDOŚ + (A, B, E) - +

Klucze Jaroszowiec + SIOS + (A, B, E) + +

Słaboszów Kalina-Lisiniec brak - - -

Trzciana Kostrza brak - - -

Trzyciąż Michałowiec brak - - - +

Wolbrom Michałowiec BIP Burmistrz - - -

Bystra-Sidzina Na Policy BIP Zamówienia Publiczne i 
Ogłoszenia - - -

Zawoja Na Policy + BIP Karty informacyjne + (A, B, C, H) - +
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Jabłonka Na Policy BIP Środowisko - - -

Czorsztyn Pieniny + Ekoportal + (A, B, C, E) + -
Krościenko 
nad Dunajcem Pieniny + BIP Karty informacyjne + (wszystkie) + -

Szczawnica Pieniny BIP Burmistrz - - - +

Bochnia Puszcza 
Niepołomicka BIP Burmistrz - - -

Drwinia Puszcza 
Niepołomicka BIP Ogłoszenia - - -

Kłaj Puszcza 
Niepołomicka + EDOŚ + (A, B, E) - +

Niepołomice Puszcza 
Niepołomicka + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) + +

Zakopane Tatry BIP Zamówienia Publiczne i 
Ogłoszenia - - -

Bukowina 
Tatrzańska Tatry brak - - -

Kościelisko Tatry + BIP Karty informacyjne + (wszystkie) - +  

Poronin Tatry + EDOŚ + (A, B) - +

Czarny 
Dunajec

Torfowiska 
Orawsko-
Nowotarskie

+ Ekoportal + (A, B, E, F) + -

Jabłonka
Torfowiska 
Orawsko-
Nowotarskie

BIP Środowisko - - -

Nowy Targ 
Torfowiska 
Orawsko-
Nowotarskie

+ Ekoportal + (A, B, E) + -

Nowy Targ m.
Torfowiska 
Orawsko-
Nowotarskie

+ Ekoportal + (A, B) + - +

Szaflary
Torfowiska 
Orawsko-
Nowotarskie

brak - - -

Racławice Wały brak - - -

Szczawnica Willa Maria BIP Burmistrz - - - +

Lipinki Ostoja Magurska BIP Ogłoszenia - - -

Sękowa Ostoja Magurska BIP Ogłoszenia - - -

Andrychów Madohora + Ekoportal + (wszystkie) + +

Klucze Pustynia 
Błędowska + SIOS + (A, B, E) + +

Drwinia Koło grobli BIP Ogłoszenia - - -

Niepołomice Koło grobli + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) + +

Drwinia Lipówka BIP Ogłoszenia - - -

Jabłonka Czarna Orawa BIP środowisko - - -

Lipnica Wielka Czarna Orawa + Ekoportal + (A, B, E, F) + -

Racławice Sterczów- Ścianka brak - - -

Korzenna Ostoje Nietoperzy 
okolic Bukowca + Ekoportal + (A, B) + -

Krzeszowice Czerna + EDOŚ + (A, B, E, I) - +

Kamienica Ostoja 
Gorczańska brak - - -

Mszana Dolna Ostoja 
Gorczańska + BIP Karty informacyjne + (A, B) - + +

Niedźwiedź Ostoja 
Gorczańska

BIP Zamówienia Publiczne i 
Ogłoszenia - - -

Nowy Targ Ostoja 
Gorczańska + Ekoportal + (A, B, E) + -

Ochotnica 
Dolna

Ostoja 
Gorczańska

BIP Zamówienia Publiczne i 
Ogłoszenia - - -

Rabka-Zdrój Ostoja 
Gorczańska + BIP Karty informacyjne + (A, B) - +

Dobra Ostoja 
Gorczańska

BIP Środowisko -> decyzje 
środowiskowe - - -
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Słopnice Ostoja 
Gorczańska brak - - -

Ochotnica 
Dolna Beskid Sądecki BIP Zamówienia Publiczne i 

Ogłoszenia - - -

Krościenko 
nad Dunajcem Beskid Sądecki + BIP Karty informacyjne + (wszystkie) + -

Szczawnica Beskid Sądecki BIP Burmistrz - - - +

Łącko Beskid Sądecki + Ekoportal + (A, B) + +

Rytro Beskid Sądecki brak - - -

Nawojowa Beskid Sądecki brak - - -

Łabowa Beskid Sądecki BIP Urząd -> Komunikaty i 
ogłoszenia - - -

Stary Sącz Beskid Sądecki + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Muszyna Beskid Sądecki BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom.  - - -

Piwniczna-
Zdrój Beskid Sądecki + Ekoportal + (A, B, E) + -

Krynica-Zdrój Beskid Sądecki + BIP Informacje o 
środowisku -> Ogłoszenia + (B, E) + -

Dobra Grota Zbójnicka 
na Łopieniu

BIP Środowisko -> decyzje 
środowiskowe - - -

Jodłownik
Opactwo 
Cystersów w 
Szczyrzycu

BIP Środowisko (dane z 
2006r.) - - -

Ropa Cerkiew w Łosiu 
koło Ropy

BIP Środowisko-> decyzje 
środowiskowe (2006r) - - -

Wolbrom Ostoja 
Środkowojurajska BIP Burmistrz - - -

Klucze Ostoja 
Środkowojurajska + SIOS + (A, B, E) + +

Brzeszcze Stawy w 
Brzeszczach + EDOŚ + (A, B, E) - +

Oświęcim Stawy w 
Brzeszczach

+ BIP -> Inform. o środow. 
-> karty informacyjne puste - + -

Oświęcim Dolina Dolnej Soły
+ BIP -> Informacje o 
środowisku -> karty 
informacyjne puste

- + -

Oświęcim m. Dolina Dolnej Soły brak - - -

Osiek Dolina Dolnej Soły + SIOS + (A, B) + +

Kęty Dolina Dolnej Soły + Ekoportal + (A, B, C, D, 
E, F) + +

Brzeszcze Dolina Dolnej Soły + EDOŚ + (A, B, E) - -

Przeciszów Dolina Dolnej 
Skawy brak - - -

Oświęcim Dolina Dolnej 
Skawy

+ BIP -> Informacje o 
środowisku -> karty 
informacyjne puste

- + -

Spytkowice Dolina Dolnej 
Skawy + Ekoportal + (A, B, E) + +

Zator Dolina Dolnej 
Skawy + Ekoportal + (A, B) + -

Wieprz Dolina Dolnej 
Skawy

BIP Wójt -> Obwieszczenia 
i zawiadomienia - - -

Wadowice Dolina Dolnej 
Skawy

BIP Urząd -> Wydziały -> 
spis spraw dotyczących 
wycinki drzew

- - -

Alwernia Dolina Dolnej 
Skawy brak - - -

Tomice Dolina Dolnej 
Skawy brak - - - +

Babice Dolina Dolnej 
Skawy

+ Ekoportal (brak danych - 
karty informacyjne puste) - + -

Bystra–Sidzina Pasmo Policy BIP Zamówienia Publiczne i 
Ogłoszenia - - -

Jabłonka Pasmo Policy BIP Środowisko - - -

Zawoja Pasmo Policy + BIP Karty informacyjne + (A, B, C, H) - + 

Uście Gorlickie Beskid Niski + Ekoportal (brak danych- 
karty informacyjne puste) - + -

Sękowa Beskid Niski BIP Ogłoszenia - - -
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Gorlice Beskid Niski + Ekoportal + (A, B) + -

Ropa Beskid Niski
BIP Środowisko -> decyzje 
środowiskowe (dane z 2006 
r.)

- - -

Grybów Beskid Niski + Ekoportal + (A, B, E) + -

Krynica Zdrój Beskid Niski + BIP Informacje o 
środowisku-> Ogłoszenia + (B, E) + -

Łabowa Beskid Niski BIP Urząd-> Komunikaty i 
ogłoszenia - - -

Nawojowa Beskid Niski brak - - -

Lipinki Beskid Niski BIP Ogłoszenia - - -
Kamionka 
Wielka Beskid Niski BIP Obwieszczenia - - -

Myślenice Dolina Środkowej 
Raby

BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

Dobczyce Dolina Środkowej 
Raby

BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

Gdów Dolina Środkowej 
Raby + Ekoportal + (A, B) - -

Łapanów Dolina Środkowej 
Raby brak - - -

Łapsze Niżne Dolina Białki + Ekoportal + (A, B, E, G) + -

Nowy Targ Dolina Białki + Ekoportal + (A, B, E) + -
Bukowina 
Tatrzańska Dolina Białki brak - - -

Szczawnica Małe Pieniny BIP Burmistrz - - - +

Stryszawa Beskid Mały brak - - -

Andrychów Beskid Mały + Ekoportal + (wszystkie) + +
Ujście 
Gorlickie Biała + Ekoportal (brak danych- 

karty informacyjne puste) - + -

Grybów Biała + Ekoportal + (A, B, E) + -

Mszana Dolna Luboń Wielki + BIP Karty informacyjne + (A, B) - + +

Mszana Dolna Lubogoszcz + BIP Karty informacyjne + (A, B) - + +

Kościelisko Polana Biały 
Potok + BIP Karty informacyjne + (wszystkie) - +

Gorlice
Ostoje Nietoperzy 
Powiatu 
Gorlickiego 

+ Ekoportal + (A, B) + -

Ropa
Ostoje Nietoperzy 
Powiatu 
Gorlickiego 

BIP Środowisko-> decyzje 
środowiskowe (dane z 2006 
r.)

- - -

Ujście 
Gorlickie

Ostoje Nietoperzy 
Powiatu 
Gorlickiego 

+ Ekoportal (brak danych - 
karty informacyjne puste) - + -

Krynica Zdój Krynica + BIP Informacje o 
środowisku -> Ogłoszenia + (B, E) + -

Kamionka 
Wielka Łabowa BIP Obwieszczenia - - -

Łabowa Łabowa BIP Urząd -> Komunikaty i 
ogłoszenia - - -

Nawojowa Łabowa brak - - -

Szczawnica Podkowce w 
Szczawnicy BIP Burmistrz - - - +

Lipnica 
Murowana

Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

BIP Wójt -> Obwieszczenia 
i zawiadomienia - - -

Łapanów
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Trzciana
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Żegocina
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Czchów Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 

BIP Ochrona środowiska – 
wykaz danych w formie - - -
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Wyspowego ogłoszeń

Iwkowa
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak w BIP, inform. na www 
gminy - Karty informacyjne + (A, B, C) + + +

Limanowa
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Mszana Dolna
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

+ BIP Karty informacyjne + (A, B) - + +

Dobra
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

BIP Środowisko -> decyzje 
środowiskowe - - -

Jodłownik
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

BIP Środowisko (dane z 
2006 r.) - - -

Kamienica
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Laskowa
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

+ BIP Karty informacyjne + (A, B, E, G) - -

Łukowica
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

+ BIP -> Wójt -> 
Obwieszczenia i zawiadom. 
(dane z 2006 r.)

- - -

Słopnice
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Tymbark Ostoje Nietoperzy 
Beskidu Wyspow. brak - - - +

Dobczyce Ostoje Nietoperzy 
Beskidu Wyspow.

BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

Lubień Ostoje Nietoperzy 
Beskidu Wyspow. + Ekoportal + (A, B, E) + +

Myślenice
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

BIP Burmistrz-> 
Obwieszczenia i 
zawiadomienia

- - -

Pcim Ostoje Nietoperzy 
Beskidu Wyspow. + BIP Karty informacyjne + (D, F) + -

Raciechowice
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Wiśniowa
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

+ Ekoportal + (A, B, C, D, 
E, F) + +

Chełmiec
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

brak - - -

Łącko
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

+ Ekoportal + (A, B) + +

Łososina 
Dolna

Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

BIP Ogłoszenia - - -

Podegrodzie
Ostoje Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 

+ BIP Karty informacyjne + (A, B, E) - -

Stary Sącz Ostoje Nietoperzy 
Beskidu Wyspow. + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Nawojowa Nawojowa brak - - -
Kamionka 
Wielka Nawojowa BIP Obwieszczenia - - -

Nowy Sącz m. Nawojowa + SIOS + (A, B, E, H) + +

Lipinki Bednarka BIP Ogłoszenia - - -

Czchów Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

+ BIP Ochrona środowiska- 
wykaz danych w formie 
ogłoszeń

- - -

Gręboszów Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

BIP Wójt -> Obwieszczenia 
i zawiadomienia - - -

Bobowa Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska brak - - -
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Uście Gorlickie Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

+ Ekoportal (brak danych- 
karty informacyjne puste) - + -

Grybów Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska + Ekoportal + (A, B, E) + -

Korzenna Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska + Ekoportal + (A, B) + -

Ciężkowice Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

Gromnik Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

BIP Środowisko (dane z 
2006r.) - - -

Pleśna Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

BIP Wójt -> Obwieszczenia 
i zawiadomienia - - -

Radłów Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska brak - - -

Tarnów Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska brak - - -

Tuchów Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

wierzchosław-
wice

Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska BIP Ochrona środowiska - - -

Wietrzycho-
wice

Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska BIP Wójt -> decyzje - - -

Wojnicz Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska brak - - -

Żabno Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

+ BIP Informacje o 
środowisku -> karty 
informacyjne puste

- + -

Ryglice Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska BIP  Obwieszczenia - - -

Zakliczyn Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

Lipnica 
Murowana

Dolny Dunajec i 
Biała Tarnowska 

BIP Wójt -> Obwieszczenia 
i zawiadom. - - -

Krynica-Zdrój Krynica

+ BIP Informacje o środow. 
-> karty informacyjne 
wypełnione w formie 
ogłoszeń, brak informacji 
wymaganych w kartach)

+ (B, E) + -

Krościenko 
nad Dunajcem Ostoja Popradzka + BIP Karty informacyjne + (wszystkie) + -

Krynica-Zdrój Ostoja Popradzka

+ BIP Informacje o 
środowisku -> karty 
informacyjne wypełnione w 
formie ogłoszeń, brak 
informacji wymaganych w 
kartach informacyjnych)

+ (B, E) + -

Łabowa Ostoja Popradzka BIP Urząd -> Komunikaty i 
ogłoszenia - - -

Łącko Ostoja Popradzka + Ekoportal + (A, B) + +

Muszyna Ostoja Popradzka BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

Nawojowa Ostoja Popradzka brak - - -
Ochotnica 
Dolna Ostoja Popradzka BIP Zamówienia Publiczne i 

Ogłoszenia - - -

Piwniczna-
Zdrój Ostoja Popradzka + Ekoportal + (A, B, E) + -

Rytro Ostoja Popradzka brak - - -

Stary Sącz Ostoja Popradzka + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Szczawnica Ostoja Popradzka BIP Burmistrz - - - +

Uście Gorlickie Górna Ropa ze 
Zdynią

+ Ekoportal (brak danych- 
karty puste) - + -

Sucha 
Beskidzka Górna Skawa BIP Ochrona środowiska - - -

Czarny 
Dunajec

Górny Czarny 
Dunajec + Ekoportal + (A, B, E, F) + -

Łącko Kościół w Łącku + Ekoportal + (A, B) + +

Dobra Łososina BIP Środowisko -> decyzje 
środowiskowe - - -

Tymbark Łososina brak - - -

Laskowa Łososina + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, G) - -
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Łososina 
Dolna Łososina BIP Ogłoszenia - - -

Limanowa Łososina brak - - -

Mszana Dolna Raba z Mszanką + BIP Karty informacyjne + (A, B) - + +

Nowy Sącz m. Środkowy Dunajec 
z Dopływami + SIOS + (A, B, E, H) + +

Stary Sącz Środkowy Dunajec 
z Dopływami + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Podegrodzie Środkowy Dunajec 
z Dopływami + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) - -

Łącko Środkowy Dunajec 
z Dopływami + Ekoportal + (A, B) + +

Gorlice Wisłoka z 
Dopływami + Ekoportal + (A, B) + -

Biecz Wisłoka z 
Dopływami + Ekoportal + (A, B) + -

Bobowa Wisłoka z 
Dopływami brak - - -

Lipinki Wisłoka z 
Dopływami BIP Ogłoszenia - - -

Łużna Wisłoka z 
Dopływami

BIP Wójt -> Obwieszczenia 
i zawiadomienia - - -

Moszczenica Wisłoka z 
Dopływami

BIP Wójt -> Obwieszczenia 
i zawiadomienia - - -

Ropa Wisłoka z 
Dopływami

BIP Środowisko-> decyzje 
środowiskowe (dane z 2006 
r.)

- - -

Sękowa Wisłoka z 
Dopływami BIP Ogłoszenia - - -

Ujście 
Gorlickie

Wisłoka z 
Dopływami

+ Ekoportal (brak danych - 
karty informacyjne puste) - + -

Krzeszowice Klasztor w Czernej + EDOŚ + (A, B, E, I) - +

Szczawnica Kościół w 
Jaworkach BIP Burmistrz - - -

mazowieckie

Celestynów Bagno Całowanie brak - - -

Karczew Bagno Całowanie BIP Ogłoszenia - - -

Osieck Bagno Całowanie + Ekoportal + (A, B, E) + -
Sobienie-
Jeziory Bagno Całowanie + Ekoportal + (A, B) + -

Lipowiec 
Kościelny Baranie Góry + EDOŚ + (A, B) - +

Radziejowice Dąbrowa 
Radziejowska

BIP Informacje -> 
środowisko - - -

Wodynie Dąbrowy 
Seroczyńskie + Ekoportal + (A, B, C, D, 

E) - + 

Olszanka Dolina Liwca

+ BIP Ogłoszenia -> karty 
informacyjne dla wniosków i 
decyzji jedynie dot. wycinki 
drzew

- - -

Mokobody Dolina Liwca + Ekoportal + (A, B, D, G) + -

Mordy Dolina Liwca

BIP Samodzielne 
stanowiska pracy -> 
Stanowisko pracy ds. 
planowania przestrzennego 
i budownictwa = ścieżka 
dostępu do informacji o 
wszczęciu postępowań 
admin. oraz zawiadomień 
o wydanych decyzjach

- - -

Suchożebry Dolina Liwca + Ekoportal + (A, B) + -
Zbuczyn 
Poduchowny Dolina Liwca + Ekoportal + (A, B, E) + -

Węgrów Dolina Liwca + SIOS + (A, B, E) + +

Grębków Dolina Liwca brak - - -

Korytnica Dolina Liwca brak - - -

Wierzbno Dolina Liwca BIP Informacje o środow. - - -
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Jadów Dolina Liwca BIP Ogłoszenia - - -

Siedlce Dolina Liwca + Ekoportal (karty 
informacyjne puste) - + -

Siedlce m. Dolina Liwca + SIOS + (A, B, E, H) + + +

Liw Dolina Liwca + BIP Ogłoszenia - - -

Łochów Dolina Liwca brak - - -

Brańszczyk Dolina Liwca + Ekoportal (wejście z www 
gminy) brak w BIP + (A, B, E, G) + - +

Wyszków Dolina Liwca + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, F, 
G, I) + + 

Białobrzegi Dolina Pilicy + Ekoportal + (A, C, E, G) + +

Promna Dolina Pilicy brak - - - + 

Stromiec Dolina Pilicy + BIP Karty informacyjne + (A, B, D, E) + +

Wyśmierzyce Dolina Pilicy brak - - -

Mogielnica Dolina Pilicy BIP Ogłoszenia - - -
Nowe Miasto 
nad Pilicą Dolina Pilicy BIP Ochrona środowiska - - -

Klwów Dolina Pilicy BIP Decyzje, 
Obwieszczenia - - -

Odrzywół Dolina Pilicy BIP Obwieszczenia - - -

Warka Dolina Pilicy BIP Informacje - - -
Grabów nad 
Pilicą Dolina Pilicy + Ekoportal + (A, B) + -

Magnuszew Dolina Pilicy brak - - -

Maciejowice Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) + -

Wilga Dolina Środkowej 
Wisły BIP Tablica ogłoszeń - - -

Warka Dolina Środkowej 
Wisły BIP Informacje - - -

Gniewoszów Dolina Środkowej 
Wisły + Ekoportal + (A, B, E) + -

Kozienice Dolina Środkowej 
Wisły + EDOŚ + (A, B, E) + +

Magnuszew Dolina Środkowej 
Wisły brak - - -

Sieciechów Dolina Środkowej 
Wisły BIP Tablica ogłoszeń - - -

Jabłonna Dolina Środkowej 
Wisły

BIP Obwieszczenia 
środowiskowe - - -

Nowy Dwór 
Mazowiecki

Dolina Środkowej 
Wisły + Ekoportal + (A, B, C, E, 

F) + -

Zakroczym Dolina Środkowej 
Wisły

BIP Ochrona środowiska -> 
Decyzje środowiskowe - - -

Otwock Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Karczew Dolina Środkowej 
Wisły BIP Ogłoszenia - - -

Sobienie-
Jeziory

Dolina Środkowej 
Wisły + Ekoportal + (A, B) + -

Góra Kalwaria Dolina Środkowej 
Wisły BIP Ogłoszenia - - -

Konstancin-
Jeziorna

Dolina Środkowej 
Wisły brak - - -

Bodzanów Dolina Środkowej 
Wisły brak - - -

Gąbin Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, G) + +

Mała Wieś Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B, D) + +

Słubice Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B, G) + +

Słupno Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Wyszogród Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Czerwińsk Dolina Środkowej 
Wisły brak - - -
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Iłów Dolina Środkowej 
Wisły brak - - -

Młodzieszyn Dolina Środkowej 
Wisły

+ BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Płock Dolina Środkowej 
Wisły + SIOS + (A, B, C, E, 

H) + +

Warszawa- 
Miasto 
Stołeczne

Dolina Środkowej 
Wisły + Ekoportal + (A, B, E) + +

Czosnów Dolina Środkowej 
Wisły + EDOŚ + (A, B, E, F) - +

Leoncin Dolina Środkowej 
Wisły + Ekoportal + (A, B, E) + -

Józefów Dolina Środkowej 
Wisły

+ BIP Ogłoszenia+ SIOS 
(wejście z www gminy) + (A, B) + +

Brochów Dolina Środkowej 
Wisły + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Łomianki Dolina Środkowej 
Wisły

BIP Informacje o środow. w 
formie ogłoszeń - - -

Pomiechówek Dolina Wkry BIP Obwieszczenia - - -

Zwoleń Dolina Zwoleńki + Ekoportal + (A, B, E) - -

Chotcza Dolina Zwoleńki brak - - -

Przyłęk Dolina Zwoleńki brak - - -

Liw Kantor Stary BIP Ogłoszenia - - -

Dąbrówka Krogulec + Ekoportal (wejście z www 
gminy)brak w BIP + (A, B, E, G) + - +

Nieporęt Łęgi Czarnej 
Strugi brak - - -

Lipowiec 
Kościelny Olszyny Rumockie + EDOŚ + (A, B) - +

Ostrów 
Mazowiecka Puszcza Biała BIP Komunikaty - - - +

Ostrów 
Mazowiecka 
m.

Puszcza Biała brak - - -

Brok Puszcza Biała + BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Małkinia Górna Puszcza Biała BIP Decyzje środowiskowe - - -

Stary Lubotyń Puszcza Biała BIP Ogłoszenia - - -

Wąsewo Puszcza Biała BIP Obwieszczenia - - -

Obryte Puszcza Biała BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Pułtusk Puszcza Biała + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, H, 
I) + + 

Zatory Puszcza Biała + BIP Karty inform. puste - + -

Długosiodło Puszcza Biała BIP Ogłoszenia - - -

Rząśnik Puszcza Biała BIP Środowisko naturalne - - -

Brańszczyk Puszcza Biała + Ekoportal (wejście z www 
gminy) brak w BIP + (A, B, E, G) + - +

Somianka Puszcza Biała BIP Decyzje, postanowienia - - -

Wyszków Puszcza Biała + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, F, 
G, I) + + 

Serock Puszcza Biała + Ekoportal + (A, B, H) + +

Goworowo Puszcza Biała BIP Ogłoszenia - - -

Czosnów Puszcza Kampin. + EDOŚ + (A, B, E, G) - + 

Leoncin Puszcza 
Kampinoska + Ekoportal + (A, B, E) + -

Brochów Puszcza 
Kampinoska + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Izabelin Puszcza 
Kampinoska BIP Ochrona środowiska - - -

Kampinos Puszcza 
Kampinoska brak - - -

Leszno Puszcza 
Kampinoska BIP Informacje - - -

Łomianki Puszcza BIP Informacje o środow. - - -
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Kampinoska w formie ogłoszeń

Bielany Puszcza 
Kampinoska

BIP Sprawy bieżące -> 
ogłoszenia, obwieszczenia - - -

Stare Babice Puszcza 
Kampinoska BIP Decyzje środowiskowe - - -

Brudzeń Duży Sikórz + BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Stara Biała Sikórz + BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Łąck Uroczyska Łąckie + Ekoportal + (A, B, I) - -

Platerów Dolina Dolnego 
Bugu BIP Tablica ogłoszeń - - -

Sarnaki Dolina Dolnego 
Bugu + Ekoportal + (A, B, D, E) + -

Brok Dolina Dolnego 
Bugu

+ BIP Karty informacyjne 
puste - - -

Małkinia Górna Dolina Dolnego 
Bugu BIP Decyzje środowiskowe - - -

Nur Dolina Dolnego 
Bugu

BIP Informacja o 
środowisku - - -

Zaręby 
Kościelne

Dolina Dolnego 
Bugu brak - - -

Korczew Dolina Dolnego 
Bugu

+ BIP Aktualności ochrony 
środow.-> obwieszczenia -> 
karty informacyjne

+ (A, B, E) + +

Ceranów Dolina Dolnego 
Bugu brak - - -

Jabłonna 
Lacka

Dolina Dolnego 
Bugu + SIOS + (A, B) + +

Kosów Lacki Dolina Dolnego 
Bugu BIP Tablice ogłoszeń - - -

Repki Dolina Dolnego 
Bugu + Ekoportal + (A, B, D) + -

Sterdyń Dolina Dolnego 
Bugu brak - - -

Łochów Dolina Dolnego 
Bugu brak - - -

Sadowne Dolina Dolnego 
Bugu brak - - -

Dąbrówka Dolina Dolnego 
Bugu BIP Tablica ogłoszeń - - -

Brańszczyk Dolina Dolnego 
Bugu

+ Ekoportal (wejście z www 
gminy) brak w BIP + (A, B, E, G) + - +

Somianka Dolina Dolnego 
Bugu BIP Decyzje, postanowienia - - -

Wyszków Dolina Dolnego 
Bugu + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, F, 

G, I) + + 

Zabrodzie Dolina Dolnego 
Bugu + Ekoportal + (A, B, E, I) + -

Serock Dolina Dolnego 
Bugu + Ekoportal + (A, B, H) + +

Chotcza Małopolski 
Przełom Wisły brak - - -

Przyłęk Małopolski 
Przełom Wisły brak - - -

Solec nad 
Wisłą

Małopolski 
Przełom Wisły brak - - -

Platerów Ostoja 
Nadbużańska BIP Tablica ogłoszeń - - -

Sarnaki Ostoja 
Nadbużańska + Ekoportal + (A, B, D, E) + -

Brok Ostoja 
Nadbużańska

+ BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Małkinia Górna Ostoja 
Nadbużańska BIP Decyzje środowiskowe - - -

Nur Ostoja 
Nadbużańska

BIP Informacja o 
środowisku - - -

Zaręby 
Kościelne

Ostoja 
Nadbużańska brak - - -

Korczew Ostoja 
Nadbużańska

+ BIP Aktualności ochrony 
środow. -> obwieszczenia-> 
karty informacyjne

+ (A, B, E) + +

Ceranów Ostoja 
Nadbużańska brak - - -
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Jabłonna 
Lacka

Ostoja 
Nadbużańska + SIOS + (A, B) + +

Kosów Lacki Ostoja 
Nadbużańska BIP Tablica ogłoszeń - - -

Repki Ostoja 
Nadbużańska + Ekoportal + (A, B, D) + -

Sterdyń Ostoja 
Nadbużańska brak - - -

Łochów Ostoja 
Nadbużańska brak - - -

Sadowne Ostoja 
Nadbużańska brak - - -

Dąbrówka Ostoja 
Nadbużańska

+ Ekoportal (wejście z www 
gminy) brak w BIP + (A, B, E, G) + - +

Brańszczyk Ostoja 
Nadbużańska

+ Ekoportal (wejście z www 
gminy) brak w BIP + (A, B, E, G) + - +

Somianka Ostoja 
Nadbużańska BIP Decyzje, postanowienia - - -

Wyszków Ostoja 
Nadbużańska + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, F, 

G, I) + + 

Zabrodzie Ostoja 
Nadbużańska + Ekoportal + (A, B, E, I) + -

Baranowo Doliny Omulwi i 
Płodownicy

BIP Prawo lokalne -> 
Decyzje - - -

Czarnia Doliny Omulwi i 
Płodownicy brak - - -

Kadzidło Doliny Omulwi i 
Płodownicy brak - - -

Lelis Doliny Omulwi i 
Płodownicy BIP Ogłoszenia - - -

Olszewo-Borki Doliny Omulwi i 
Płodownicy brak - - -

Chorzele Doliny Omulwi i 
Płodownicy brak - - -

Jednorożec Doliny Omulwi i 
Płodownicy + RIOS + (A, B) + +

Ostrołęka Doliny Omulwi i 
Płodownicy + EDOŚ + (A, B, E) - +

Łyse Puszcza Piska BIP Ogłoszenia - - -

Wyszków
Wydmy 
Lucynowsko-
Mostowieckie

+ BIP Karty informacyjne + (A, B, E, F, 
G, I) + +

Zabrodzie
Wydmy 
Lucynowsko-
Mostowieckie

+ Ekoportal + (A, B, E, I) + -

Domanice Lasy Łukowskie BIP Zawiadomienia i 
obwieszczenia - - -

Wiśniew Lasy Łukowskie BIP Tablica ogłoszeń - - -

Lubowidz Doliny Wkry i 
Mławki brak - - -

Lutocin  Doliny Wkry i 
Mławki 

BIP Informacja o 
środowisku (raport 2004r.) - - -

Bieżuń Doliny Wkry i 
Mławki BIP Ogłoszenia - - -

Lipowiec 
Kościelny 

Doliny Wkry i 
Mławki + EDOŚ + (A, B) - +

Radzanów Doliny Wkry i 
Mławki BIP Informacje - - -

Szreńsk Doliny Wkry i 
Mławki 

+ BIP Wykaz danych o 
środowisku -> karty 
informacyjne puste

- + -

Wiśniewo Doliny Wkry i 
Mławki brak - - -

Siemiątkowo Doliny Wkry i 
Mławki brak - - -

Żuromin Doliny Wkry i 
Mławki + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) + +

Wodynie Dolina Kostrzynia + Ekoportal + (A, B, C, D, 
E) - + 

Mrozy Dolina Kostrzynia BIP Decyzje środowiskowe - - -

Kotuń Dolina Kostrzynia brak - - -

Skórzec Dolina Kostrzynia brak - - -
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Grębków Dolina Kostrzynia brak - - -

Sieciechów  Ostoja Kozienicka BIP Tablica ogłoszeń - - -
Garbatka-
Letnisko   Ostoja Kozienicka brak - - -

Gózd Ostoja Kozienicka brak - - -
Jedlnia-
Letnisko    Ostoja Kozienicka BIP Obwieszczenia - - -

Policzna Ostoja Kozienicka brak - - -

Kozienice Ostoja Kozienicka + EDOŚ + (A, B, E) + +

Głowaczów Ostoja Kozienicka brak - - -

Pionki m. Ostoja Kozienicka brak - - -

Pionki Ostoja Kozienicka BIP Aktualności, 
komunikaty - - -

Jastrzębia Ostoja Kozienicka brak - - -

Tczów Ostoja Kozienicka BIP Informacje urzędu - - -

Zwoleń Ostoja Kozienicka + Ekoportal + (A, B, E) - -

Radom Ostoja Kozienicka + Ekoportal + (A, B, C, E, 
H) + -

Długosiodło Dolina Dolnej 
Narwi BIP Ogłoszenia - - -

Goworowo    Dolina Dolnej 
Narwi BIP Ogłoszenia - - -

Olszewo-Borki Dolina Dolnej 
Narwi brak - - -

Rząśnik Dolina Dolnej 
Narwi BIP Środowisko naturalne - - -

Lelis Dolina Dolnej 
Narwi BIP Ogłoszenia - - -

Młynarze Dolina Dolnej 
Narwi

+ BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Obryte Dolina Dolnej 
Narwi

+ BIP Karty informacyjne 
puste - + -

Ostrołęka Dolina Dolnej 
Narwi + EDOŚ + (A, B, E) - +

Pułtusk Dolina Dolnej 
Narwi + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, H, 

I) + + 

Różan Dolina Dolnej 
Narwi + Ekoportal + (A, B) + -

Rzekuń Dolina Dolnej 
Narwi

BIP Decyzje środowiskowe
+ Obwieszcz. - - -

Rzewnie Dolina Dolnej 
Narwi BIP Ogłoszenia - - -

Szelków Dolina Dolnej 
Narwi brak - - -

Białobrzegi Dolina Dolnej 
Pilicy + Ekoportal + (A, B, I) + - +

Grabów nad 
Pilicą

Dolina Dolnej 
Pilicy + Ekoportal + (A, B) + -

Klwów Dolina Dolnej 
Pilicy

BIP Decyzje, 
Obwieszczenia - - -

Magnuszew Dolina Dolnej 
Pilicy brak - - -

Mogielnica Dolina Dolnej 
Pilicy BIP Ogłoszenia - - -

Nowe Miasto 
nad Pilicą

Dolina Dolnej 
Pilicy BIP Ochrona środowiska - - -

Odrzywół Dolina Dolnej 
Pilicy BIP Obwieszczenia - - -

Poświętne Dolina Dolnej 
Pilicy + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Promna Dolina Dolnej 
Pilicy brak - - - + 

Stromiec Dolina Dolnej 
Pilicy + BIP Karty informacyjne + (A, B, D, E) + +

Warka Dolina Dolnej 
Pilicy BIP Informacje - - -

Wyśmierzyce Dolina Dolnej 
Pilicy brak - - -
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Puszcza 
Mariańska Dolina Rawki brak - - -

Czosnów Forty Modlińskie + EDOŚ + (A, B, E, F) - +
Nowy Dwór 
Mazowiecki Forty Modlińskie + Ekoportal + (A, B, C, E, 

F) + -

Pomiechówek Forty Modlińskie BIP Obwieszczenia - - -

Wieliszew Forty Modlińskie brak - - -

Zakroczym Forty Modlińskie BIP Ochrona środowiska -> 
Decyzje środowiskowe - - -

Chotcza Przełom Wisły w 
Małopolsce brak - - -

Przyłęk Przełom Wisły w 
Małopolsce brak - - -

Solec nad 
Wisłą

Przełom Wisły w 
Małopolsce brak - - -

Lubowidz Ostoja Lidzbarska brak - - -

Iłża Pakosław BIP Ogłoszenia - - -
Puszcza 
Mariańska Łąki Żukowskie brak - - -

Sieciechów  Puszcza 
Kozienicka BIP Tablica ogłoszeń - - -

Garbatka-
Letnisko   

Puszcza 
Kozienicka brak - - -

Gózd Puszcza 
Kozienicka brak - - -

Jedlnia-
Letnisko    

Puszcza 
Kozienicka BIP Obwieszczenia - - -

Policzna Puszcza 
Kozienicka brak - - -

Kozienice Puszcza 
Kozienicka + EDOŚ + (A, B, E) + +

Głowaczów Puszcza 
Kozienicka brak - - -

Pionki m. Puszcza 
Kozienicka brak - - -

Pionki Puszcza 
Kozienicka

BIP Aktualności, 
komunikaty - - -

Jastrzębia Puszcza 
Kozienicka brak - - -

Tczów Puszcza 
Kozienicka BIP Informacje urzędu - - -

Zwoleń Puszcza 
Kozienicka + Ekoportal + (A, B, E) - -

Radom Puszcza 
Kozienicka + Ekoportal + (A, B, C, E, 

H) + -

Radom Wisła Środkowa + Ekoportal + (A, B, C, E, 
H) + -

Warszawa- 
Miasto 
Stołeczne

Wisła Środkowa + Ekoportal + (A, B, E) + +

Płock Lasy Gostynińsko-
Włocławskie + SIOS + (A, B, C, E, 

H) + +

Gostynin Lasy Gostynińsko-
Włocławskie + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Nowy Duninów Lasy Gostynińsko-
Włocławskie BIP Ochrona środowiska - - -

podkarpackie

Czarna Bieszczady BIP Aktualności -> Ogłosz. - - -

Lutowiska Bieszczady BIP Informacje o środow. -> 
obwieszczenia - - -

Komańcza Bieszczady + Ekoportal + (A, B, E) + -

Zagórz Bieszczady + Ekoportal + (A, B, C, E, 
F) + -

Baligród Bieszczady brak - - -

Cisna Bieszczady BIP Ogłoszenia - - -

Solina Bieszczady brak - - -

Jarocin Lasy Janowskie BIP Ochrona Środowiska - - - +
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Pysznica Lasy Janowskie + BIP Karty informacyjne + (A, B) - -
Radomyśl nad 
Sanem Lasy Janowskie + BIP Wykazy -> ochrona 

środowiska - - -

Zaklików Lasy Janowskie brak - - -

Krempna Ostoja Magurska + BIP Ochrona Środowiska 
-> Karty Informacyjne puste - - -

Nowy Żmigród Ostoja Magurska + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Osiek Jasielski Ostoja Magurska BIP Ogłoszenia+ info. o 
Ekoportalu – puste - - -

Dębowiec Ostoja Magurska BIP Ochrona środowiska - - -

Dukla Ostoja Magurska + EDOŚ + (A, B, E) - + 

Ustrzyki Dolne Pogórze 
Przemyskie + BIP Karty informacyjne + (A, B) + -

Rokietnica Pogórze 
Przemyskie brak - - -

Roźwienica Pogórze 
Przemyskie + Ekoportal + (A, B) + +

Bircza Pogórze 
Przemyskie

+ SIOS (brak danych- karty 
informacyjne puste)
+ BIP Ogłoszenia-> decyzje 
środowiskowe

- + -

Dubiecko Pogórze 
Przemyskie BIP Decyzje środowiskowe - - -

Fredropol Pogórze 
Przemyskie + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) - + 

Krasiczyn Pogórze 
Przemyskie brak - - -

Krzywcza Pogórze 
Przemyskie brak - - -

Żurawica Pogórze 
Przemyskie BIP Ogłoszenia - - -

Dynów Pogórze 
Przemyskie brak - - -

Dynów m. Pogórze 
Przemyskie

+ Ekoportal (brak danych - 
karty informacyjne puste) + 
BIP Środowisko

- + -

Przemyśl Pogórze 
Przemyskie brak - - -

Przemyśl m. Pogórze Przemys. + Ekoportal + (A, B, E, H) - +

Cieszanów Puszcza Solska BIP Burmistrz -> 
Obwieszczenia i zawiadom. - - -

Narol Puszcza Solska BIP Ogłoszenia - - -

Harasiuki Puszcza Solska BIP Ogłoszenia - - -

Horyniec-Zdrój Roztocze brak - - -

Narol Roztocze BIP Ogłoszenia - - -

Dębowiec Beskid Niski BIP Ochrona środowiska - - -

Krempna   Beskid Niski + BIP Ochrona środowiska 
-> karty Informacyjna puste - - -

Rymanów  Beskid Niski

BIP Gmina Rymanów -> 
Referat Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska -> 
Decyzje środowiskowe

- - -

Komańcza  Beskid Niski + Ekoportal + (A, B, E) + -

Nowy Żmigród Beskid Niski + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Osiek Jasielski Beskid Niski BIP Ogłoszenia+ info. o 
Ekoportalu – puste - - -

Dukla Beskid Niski + EDOŚ + (A, B, E) - + 

Iwonicz-Zdrój Beskid Niski + BIP Karty informacyjne + (A, B) - -

Bukowsko Beskid Niski BIP Obwieszczenia - - -

Zarszyn Beskid Niski + Ekoportal + (A, B, E, F) + -

Bircza   Góry Słonne 
+ SIOS (brak danych- karty 
puste) + BIP Ogłoszenia-> 
decyzje środowiskowe

 - + -

Sanok Góry Słonne BIP Ogłoszenia - - -
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Tyrawa 
Wołoska Góry Słonne brak - - -

Fredropol Góry Słonne + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) - +

Lesko Góry Słonne + Ekoportal + (A, B) + -

Olszanica Góry Słonne brak - - -

Sanok m. Góry Słonne BIP Urząd Miasta-> 
Ogłoszenia - - -

Ustrzyki Dolne Góry Słonne + BIP Karty informacyjne + (A, B) + -
Baranów 
Sandomierski 

Puszcza 
Sandomierska 

+ BIP Karty informacyjne+ 
Ogłoszenia + (A) + - +

Głogów 
Małopolski 

Puszcza 
Sandomierska brak - - -

Grębów   Puszcza 
Sandomierska brak - - -

Majdan 
Królewski  

Puszcza 
Sandomierska + Ekoportal + (A, B) + -

Nisko   Puszcza 
Sandomierska 

BIP Urząd Miasta i Gminy 
-> Referat Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  

- - -

Raniżów  Puszcza 
Sandomierska brak - - -

Świlcza Puszcza 
Sandomierska BIP Obwieszczenia - - -

Zaleszany Puszcza 
Sandomierska + BIP Karty informacyjne + (A, C) - -

Bojanów Puszcza 
Sandomierska + Ekoportal + (A, B) + -

Cmolas Puszcza 
Sandomierska 

BIP Ochrona środowiska+ 
Ogłoszenia - - -

Dzikowiec Puszcza 
Sandomierska + EDOŚ + (A, B, C, E) - +

Jeżowe Puszcza 
Sandomierska BIP Urząd-> Ogłoszenia - - -

Kamień Puszcza 
Sandomierska + BIP Karty informacyjne + (A, B) - -

Kolbuszowa Puszcza 
Sandomierska 

+ BIP Karty informacyjne 
(EDOŚ) + (A, B, E, I) - -

Mielec Puszcza 
Sandomierska BIP Obwieszczenia - - -

Mielec m. Puszcza 
Sandomierska BIP Obwieszczenia - - -

Niwiska Puszcza 
Sandomierska 

BIP Aktualności-> 
Obwieszczenia - - -

Nowa Dęba Puszcza 
Sandomierska + Ekoportal + (A, B, E, G) + -

Padew 
Narodowa

Puszcza 
Sandomierska + BIP Karty informacyjne + (A, B) - +

Sędziszów 
Małopolski

Puszcza 
Sandomierska BIP Urząd -> Ogłoszenia - - -

Sokołów 
Małopolski

Puszcza 
Sandomierska BIP Ogłoszenia -> Inne - - -

Stalowa Wola Puszcza 
Sandomierska + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) + -

Tuszów 
Narodowy

Puszcza 
Sandomierska BIP Obwieszczenia - - -

Medyka Fort Salis Soglio + Ekoportal (brak danych - 
karty informacyjn puste) - + -

Horyniec-Zdrój Horyniec brak - - -

Lubaczów Horyniec brak - - -

Chorkówka Jasiołka BIP Ochrona środowiska - - -

Dukla Jasiołka + EDOŚ + (A, B, E) - + 

Jedlicze Jasiołka
BIP Inne ogłoszenia ->
Ogłoszenia w sprawach 
ochrony środowiska

- - -

Miejsce 
Piastowe Jasiołka + EDOŚ + (A, B) - + 

Nowa Sarzyna Kołacznia + Ekoportal + (A, B, E) + -

Dukla Łysa Góra + EDOŚ + (A, B, E) - + 

Krempna Łysa Góra + BIP Ochrona środowiska - - -
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-> karty informacyjne puste

Nowy Żmigród Łysa Góra + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Bukowsko Ostoja Jaśliska BIP Obwieszczenia - - -

Dukla Ostoja Jaśliska + EDOŚ + (A, B, E) - + 

Iwonicz-Zdrój Ostoja Jaśliska + BIP Karty informacyjne + (A, B) - -

Komańcza Ostoja Jaśliska + Ekoportal + (A, B, E) + -

Krempna Ostoja Jaśliska + BIP Ochrona środowiska 
-> karty informacyjne puste - - -

Rymanów Ostoja Jaśliska

BIP Gmina Rymanów -> 
Referat Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska-> 
Decyzje środowiskowe

- - -

Zarszyn Ostoja Jaśliska + Ekoportal + (A, B, E, F) + -

Bircza Ostoja Przemyska
+ SIOS (brak danych - karty 
puste) + BIP Ogłoszenia -> 
Decyzje środowiskowe 

- + -

Dubiecko Ostoja Przemyska BIP Decyzje środowiskowe - - -

Fredropol Ostoja Przemyska + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) - + 

Krasiczyn Ostoja Przemyska brak - - -

Krzywcza Ostoja Przemyska brak - - -

Przemyśl Ostoja Przemyska brak - - -

Przemyśl m. Ostoja Przemyska + Ekoportal + (A, B, E, H) - +

Rokietnica Ostoja Przemyska brak - - -

Roźwienica Ostoja Przemyska + Ekoportal + (A, B) + +

Ustrzyki Dolne Ostoja Przemyska + BIP Karty informacyjne + (A, B) + -

Żurawica Ostoja Przemyska BIP Ogłoszenia - - -

Bukowsko Rymanów BIP Obwieszczenia - - -

Iwonicz-Zdrój Rymanów + BIP Karty informacyjne + (A, B) - -

Rymanów Rymanów

BIP Gmina Rymanów -> 
Referat Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska -> 
Decyzje środowiskowe

- - -

Zarszyn Rymanów + Ekoportal + (A, B, E, F) + -

Dubiecko Rzeka San BIP Decyzje środowiskowe - - -

Dydnia Rzeka San BIP Ogłoszenia - - -

Dynów Rzeka San brak - - -

Dynów m. Rzeka San
+ Ekoportal (brak danych - 
karty informacyjne puste)
+ BIP Środowisko

- + -

Jarosław Rzeka San + Ekoportal + (A, B, E) - -

Krasiczyn Rzeka San brak - - -

Krzywcza Rzeka San brak - - -

Laszki Rzeka San brak - - -

Przemyśl Rzeka San brak - - -

Medyka Rzeka San + Ekoportal (brak danych- 
karty puste) - + -

Nozdrzec Rzeka San + BIP Informacje o środow. - - -

Orły Rzeka San

+ BIP Publicznie dostępny 
wykaz danych o środowisku 
(karty inform. wypełnione w 
formie ogłoszeń, brak 
informacji wymaganych w 
kartach informacyjnych)

- + -

Przemyśl m. Rzeka San + Ekoportal + (A, B, E, H) - +

Radymno Rzeka San + SIOS (do 2007r)+ 
Ekoportal + (A, B, E) + + 

Radymno m. Rzeka San + Ekoportal + (A, B, D, E) + -
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Sanok m. Rzeka San BIP Urząd Miasta -> Ogłosz - - -

Sanok Rzeka San BIP Ogłoszenia - - -

Stubno Rzeka San BIP Ogłoszenia - - -

Żurawica Rzeka San BIP Ogłoszenia - - -

Korczyna Sztolnie w 
Węglówce brak - - - +

Dukla Trzciana + EDOŚ + (A, B, E) - +

Pysznica Uroczyska Lasów 
Janowskich + BIP Karty informacyjne + (A, B) - -

Cieszanów Uroczyska 
Puszczy Solskiej brak - - -

Narol Uroczyska 
Puszczy Solskiej BIP Ogłoszenia - - -

Rzeszów Dolny San i Wisłok + Ekoportal + (A, B, E) + -

Łańcut Dolny San i Wisłok + Ekoportal + (A, B, C, E) + -

Przeworsk Dolny San i Wisłok
BIP Geodezja, Gosp. 
Grunt, Rolnictwo, Ochr. 
środow. -> Ogłoszenia

- - -

Leżajsk Dolny San i Wisłok
+ BIP Ochrona środowiska 
->Obwieszczenia+ Karty 
informacyjne

+ (A) - -

Jarosław Dolny San i Wisłok + Ekoportal + (A, B, E) - -

Sieniawa Dolny San i Wisłok BIP Ogłoszenia - - -

Ulanów Dolny San i Wisłok BIP Moja sprawa -> 
ochrona środowiska - - -

Nisko   Dolny San i Wisłok
BIP Urząd Miasta i Gminy -
> Referat Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  

- - -

Stalowa Wola Dolny San i Wisłok + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) + -

Laszki Czerniawka brak - - -

Krosno Wisłok Środkowy 
z Dopływami + Ekoportal + (A, B, E, G, 

I) - -

Strzyżów Wisłok Środkowy 
z Dopływami + BIP Karty informacyjne + (A, B, E, H) + -

Rzeszów Wisłok Środkowy 
z Dopływami + Ekoportal + (A, B, E) + -

Łańcut Wisłok Środkowy 
z Dopływami + Ekoportal + (A, B, C, E) +

Przeworsk Wisłok Środkowy 
z Dopływami

BIP Geodezja, Gospodarka 
Gruntami, Rolnictwo, Ochr. 
środowiska -> Ogłoszenia

- - -

Leżajsk Wisłok Środkowy 
z Dopływami

+ BIP Ochrona środ.-
Obwieszcz. + Karty inform. + (A) - -

Ustrzyki Dolne Dorzecze 
Górnego Sanu + BIP Karty informacyjne + (A, B) + -

Sanok Dorzecze 
Górnego Sanu BIP Ogłoszenia - - -

Horyniec-Zdrój Klasztor w 
Horyńcu Zdroju brak - - -

Rymanów Ostoja nad 
Wisłokiem

BIP Gmina Rymanów -> 
Referat Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska -> 
Decyzje środowiskowe

- - -

Komańcza Ostoja nad 
Wisłokiem + Ekoportal + (A, B, E) + -

Jasło Wisłoka z 
Dopływami + BIP Karty informacyjne + (A, B, E) - -

Brzyska Wisłoka z 
Dopływami brak - - -

Dębowiec Wisłoka z 
Dopływami BIP Ochrona środowiska - - -

Kołaczyce Wisłoka z 
Dopływami

BIP Urząd Gminy -> 
Ochrona środowiska - - -

Krempna Wisłoka z 
Dopływami

+ BIP Ochrona środowiska 
-> Karty informacyjne puste - - -

Nowy Żmigród Wisłoka z 
Dopływami + BIP Karty informacyjne + (A, B) + +

Osiek Jasielski Wisłoka z 
Dopływami

BIP Ogłoszenia+ info. o 
Ekoportalu – puste - - -
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Skołyszyn Wisłoka z 
Dopływami BIP Ochrona środowiska - - -

Tarnowiec Wisłoka z 
Dopływami BIP Ogłoszenia - - -

Nisko Dolina Dolnej 
Tanwi

BIP Urząd Miasta i Gminy -
> Referat Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  

- - -

W oparciu o wskazane powyżej dane z monitoringu urzędów gmin leżących 

na  obszarach  Natura  2000  w  kontekście  prowadzenia  w  formie  elektronicznej 

publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

można stwierdzić,  że zdecydowana większość gmin (powyżej  80 %) zamieszcza 

dokumenty  zawierające  informacje  o  środowisku  (patrz  kolumna  3  tabeli). 

Dokumenty te można odszukać w działach takich jak: „obwieszczenia”, „ogłoszenia” 

czy  np.  „aktualności”.  Jednak  niewiele  ponad  35%  gmin47 robi  to  poprawnie  tj. 

prowadząc wykaz w formie kart informacyjnych A – I (patrz kolumna 4 tabeli). Na 

potrzeby monitoringu przyjęto, że gmina posiada wykaz, jeśli jest on zamieszczony 

na stronie BIP lub na tej stronie istnieje odnośnik do wykazu prowadzonego na innej 

stronie  internetowej  w  systemie:  SIOŚ,  Ekoportal  EDOŚ  etc.,  jednakże  jak 

wskazano  przepisy  w  tym  względzie  stanowią  inaczej.  Na  podstawie  analizy 

wyników  monitoringu  widoczny  jest  brak  jednolitego  sposobu  prowadzenia 

publicznego  wykazu  danych,  gminy  wprowadzają  własne  standardy,  które  nie 
zapewniają efektywnego wyszukiwania i przetwarzania informacji o środowisku 

i jego ochronie generując chaos informacyjny. Zastanawiająca jest pomysłowość 

administratorów  stron  BIP  gmin  w  wyborze  zakładek  na  stronach,  w  których 

umieszczane są publiczne wykazy danych, czy też odnośniki  do takich wykazów 

zamieszczonych na specjalistycznych stronach. Także sposoby i formy prowadzenia 

takich  wykazów  dość  często  nie  odpowiadają  wymogom  wynikającym  z 

rozporządzenia  (najczęściej  wzory  kart  były  inne,  prowadzono  karty  w  sposób 

wybiórczy,  nie  wszystkie  obligatoryjne pozycje  były  wypełnione,  nie funkcjonował 

spis kart informacyjnych lub był niejasny – oparty o różne, twórcze kryteria podziału 

kart  –  niewynikające  z  rozporządzenia  itd.),  a  wyniki  monitoringu  ewidentnie 

wskazują  na  brak  skutecznych  działań  (także  legislacyjnych),  które  umożliwiłyby 

stworzenie  i  funkcjonowanie  jednolitego systemu informacji  o środowisku  w skali 

całego kraju, co stanowiłoby rozwiązanie optymalne – roli takiej nie spełnia mimo 

dość dużych nakładów finansowych portal internetowy www.ekoportal.pl. Konieczne 

wydaje się wdrożenie nadzoru nad prowadzeniem publicznie dostępnych wykazów 

47 wliczano także gminy, które umieściły choć jeden rodzaj kart np. typ A przeznaczony min. na wnioski o wydanie 
decyzji
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danych  –  udostępnianiem  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz 

wprowadzenie  odpowiednich  sankcji  oraz  przeprowadzenia  właściwych  akcji 

informacyjnych. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie naruszenia powszechnie 

obowiązującego  prawa  są  wynikiem  własnych  zaniedbań  gmin,  ale  w  części 

wynikają z braku jasnych i szczegółowych regulacji prawnych. 

7. Wybrane problemy związane z dostępem do informacji.

1. Pobieranie  nieuzasadnionych  opłat  za  dostęp  do  informacji  utrudniające 

realizację prawa przez podmioty wnioskujące o informację48.

2. Brak  nadzoru  (możliwości  egzekucji  obowiązków  ustawowych)  nad 

sposobem  prowadzenia  przez  organy  administracji  stron  BIP  (oraz 

publicznie  dostępnych  wykazów  danych)  i  ich  treścią,  a  także  niejasne 

przepisy  dotyczące  zakresu  danych  umieszczanych  na  tych  stronach  i 

szczegółowego  sposobu  ich  zamieszczania  i  aktualizowania  oraz  brak 

świadomości  podmiotów zobowiązanych,  co  do  spoczywających  na  nich 

obowiązków.

3. Dualizm  proceduralny  w  UDIP  (art.  21  i  22),  który  różnicuje  procedurę 

odwoławczą po wydaniu przez organ decyzji  odmawiającej  udostępnienia 

informacji  w  zależności  od  podstawy  odmowy  –  powództwo  do  sądu 

powszechnego  lub  skarga  do  sądu  administracyjnego  –  w  skrajnych 

przypadkach prowadzi to do paradoksalnej konieczności wykorzystania obu 

środków  jednocześnie  w  celu  uzyskania  informacji,  do  której  dostępu 

odmówiono  w  związku  z  wyłączenie  jej  jawności  z  powołaniem  się 

przykładowo na ochronę danych osobowych i tajemnicę skarbową.

4. Nieudostępnianie  informacji  publicznych (środowiskowych)  w ustawowych 

terminach,  nieudzielanie  jej  w zakresie  wskazanym w wniosku  (niepełne 

informacje), zbytnie sformalizowanie procedury wnioskowej – przeważająca 

większość informacji  (jak wynika z przepisów) powinna być udostępniana 

„od  ręki”  lub  elektronicznie  –  bezpodstawne  traktowanie  procedury 

wnioskowej jako zamiennej w stosunku do udostępnienia w BIPie.

48 http://www.informacjapubliczna.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=37 – „Informacje za pieniądze”, źródło PAP – 

„Były to zazwyczaj opłaty za sporządzenie wydruków lub kopii dokumentów, przeniesienie informacji na CD lub dyskietkę, czasem także za 

przesyłkę pocztową. Zdarzało się także, że osoba występująca do urzędu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej ponosiła koszty 

pracy pracownika przygotowującego informację.”
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5. Brak zamkniętego katalogu ograniczeń,  konieczność  odwoływania  się  do 

różnorakich przepisów w całym systemie praw a dotyczących przykładowo 

różnych  tajemnic  (państwowej,  służbowej,  statystycznej  itd.),  prowadzące 

często do bezpodstawnej odmowy udostępnienia informacji.

6. Niezgodne z prawem odnośniki komercyjne i reklamy na stronach BIP.

7. Bezprawne ograniczanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego dostępu 

do informacji wyznaczonego przez ustawę w aktach prawa miejscowego i 

uregulowaniach wewnętrznych gmin (ograniczenie udostępnienia informacji 

tylko i wyłącznie do obywateli RP, mieszkańców danej gminy).

8. Nieskuteczność w zabezpieczeniu prawa do informacji przepisu karnego – 

art. 23 UDIP.

9. Trudności  w  ustaleniu  podmiotu  posiadającego  konkretne,  poszukiwane 

informacje  o  środowisku  i  jego  ochronie49.  Brak  świadomości  podmiotów 

zobowiązanych o fakcie, że są objęte zakresem podmiotowym ustawy.

10. Istnienie  dwóch  odrębnych  regulacji:  jednej  dotyczącej  dostępu  do 

informacji  o  środowisku  oraz  drugiej  dotyczącej  dostępu  do  informacji 

publicznej w dwóch różnych aktach prawnych – treść niektórych przepisów 

powoduje, iż relacje pomiędzy nimi nie zawsze są jasne. 

11. Bezprawne powoływanie się na prawo do prywatności, prawa autorskich i 

pokrewnych,  ochronę  danych  osobowych  w  celu  odmowy  udostępnienia 

informacji  (w  postaci  przykładowo:  raportów  o  oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, przygotowanych na zlecenie gmin operatów 

szacunkowych nieruchomości itd.).

49 „Informacje ekologiczne znajdziesz w Internecie i w urzędach” Zofia Jóźwiak Rzeczpospolita z dnia 09.12.2008 r. – „Największy kłopot 

przedsiębiorcy mogą mięć z ustaleniem, do kogo wystąpić o jakie informacje. Resort środowiska zapowiada, że przygotuje specjalne poradniki 

mające to wyjaśnić. Mają się one znaleźć m.in. na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na razie jednak poradników 

nie ma (…)”.
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8. Wybór przepisów prawnych dotyczących prawa do informacji.

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.  1. Każda  informacja  o  sprawach  publicznych  stanowi  informację  publiczną  w  rozumieniu 
ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 
2. Przepisy  ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb 
dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. 
Art. 2.  1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane 
dalej „prawem do informacji publicznej”. 
2. Od  osoby  wykonującej  prawo  do  informacji  publicznej  nie  wolno  żądać  wykazania  interesu 
prawnego lub faktycznego. 
Art. 3.  1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji  przetworzonej w takim zakresie, w jakim 
jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 
2) wglądu do dokumentów urzędowych, 
3) dostępu  do  posiedzeń  kolegialnych  organów  władzy  publicznej pochodzących  z  powszechnych 
wyborów. 
2. Prawo  do  informacji  publicznej  obejmuje  uprawnienie  do    niezwłocznego   uzyskania  informacji   
publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 
Art. 4.  1. Obowiązane  do  udostępniania  informacji  publicznej są  władze  publiczne  oraz  inne 
podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 
1) organy władzy publicznej, 
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych, 
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, 
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz 
podmioty  reprezentujące  inne  państwowe  jednostki  organizacyjne  albo  jednostki  organizacyjne 
samorządu terytorialnego, 
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne 
lub dysponują  majątkiem publicznym,  oraz  osoby prawne,  w których  Skarb Państwa,  jednostki 
samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w 
rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 
2. Obowiązane  do  udostępnienia  informacji  publicznej  są  organizacje  związkowe  i  pracodawców 
reprezentatywne, w  rozumieniu  ustawy z  dnia  6  lipca  2001  r.  o  Trójstronnej  Komisji  do  Spraw 
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z 
późn. zm.), oraz partie polityczne. 
3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące 
w posiadaniu takich informacji. 
Art. 5.  1. Prawo do informacji publicznej podlega  ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub 
tajemnicę  przedsiębiorcy. Ograniczenie  to  nie  dotyczy informacji  o  osobach  pełniących  funkcje 
publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania 
funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 
3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w 
postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub 
cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony,  jeżeli  postępowanie dotyczy władz publicznych lub 
innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne- w zakresie 
tych zadań lub funkcji. 
4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3,  nie naruszają  prawa do 
informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i 
miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw. 
Rozdział 2  
Dostęp do informacji publicznej
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Art. 6.  1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 
1)     polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:   
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, 
b) projektowaniu aktów normatywnych, 
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach 

realizacji tych zadań, 
2)     podmiotach, o których mowa w     art. 4 ust. 1, w tym o:   

a) statusie prawnym lub formie prawnej, 
b) organizacji, 
c) przedmiocie działalności i kompetencjach, 
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, 
f) majątku, którym dysponują,

3)     zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:   
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie 

wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych 

w nich zawartych,
g) naborze  kandydatów  do  zatrudnienia  na  wolne  stanowiska,  w  zakresie  określonym  w  przepisach 

odrębnych,
h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

4)     danych publicznych, w tym:   
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 

- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów 
ją przeprowadzających, 

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy  publicznej  i  przez funkcjonariuszy 
publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, 

5)     majątku publicznym, w tym o:   
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, 
c) majątku  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  samorządów zawodowych  i  gospodarczych  oraz 

majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, 
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, 

o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, 
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję 

dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami 
i sposobie pokrywania strat, 

f) długu publicznym,
g) pomocy publicznej, 
h) ciężarach publicznych. 

2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona 
i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. 
Art. 7.  1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 
1) ogłaszania  informacji  publicznych,  w  tym  dokumentów  urzędowych,  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej, o którym mowa w art. 8, 
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11, 
3) wstępu  na  posiedzenia  organów, o  których  mowa  w art.  3  ust.  1  pkt  3,  i  udostępniania 
materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. 
2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. 
Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny-  Biuletyn Informacji Publicznej- w celu 
powszechnego udostępniania informacji  publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci 
teleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”. 
2. Informacje  publiczne  są  udostępniane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  przez  podmioty,  o 
których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) 
i  pkt  5. Podmioty,  o  których  mowa w zdaniu  pierwszym, mogą udostępniać  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej również inne informacje publiczne. 
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4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji 
Publicznej  informacji  dotyczących  sposobu  dostępu do  informacji  publicznych  będących  w  ich 
posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. 
5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się 
zakres  wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia  jawności oraz  wskazuje  się  organ lub osobę, 
które dokonały  wyłączenia, a w przypadku,  o  którym mowa w art.  5  ust.  2,  podmiot,  w interesie 
którego dokonano wyłączenia jawności. 
6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do: 
1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację, 
2) podania  w  informacji  danych  określających  tożsamość  osoby,  która  wytworzyła  informację  lub 
odpowiada za treść informacji, 
3) dołączenia  do informacji  danych określających tożsamość  osoby,  która  wprowadziła  informację  do 
Biuletynu Informacji Publicznej, 
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia, 
5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji. 
Art. 9. 1. Minister  właściwy  do  spraw  informatyzacji  tworzy  stronę  główną  Biuletynu  Informacji 
Publicznej zawierającą  wykaz  podmiotów,  o  których  mowa w art.  4  ust.  1  i  2,  wraz  z  odnośnikami 
umożliwiającymi połączenie z ich stronami.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na 
których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do 
spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:
1) gromadzi  i  udostępnia  adresy  wskazujące  strony  Biuletynu  Informacji  Publicznej  tworzone  przez 
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2,
2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1,
3) udostępnia  nieodpłatnie  przykładowe  oprogramowanie  służące  do  tworzenia  stron  w  Biuletynie 
Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 
lub kody źródłowe tego oprogramowania.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe  wymagania  dotyczące  układu  ujednoliconego  systemu  stron  Biuletynu  Informacji 
Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,
2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
3) wymagania  dotyczące  zabezpieczania  treści  informacji  publicznych  udostępnianych  w  Biuletynie 
Informacji Publicznej
- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a 
także  uwzględniając  konieczność  równego  traktowania  rozwiązań  informatycznych  oraz  potrzebę 
umożliwienia realizacji  prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji 
oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.
Art. 10.  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, 
jest udostępniana na wniosek. 
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona,  jest udostępniana w formie ustnej 
lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 
Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana: 
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, 
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z 
tą informacją. 
Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11,  są oznaczane 
danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która 
wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która 
udostępniła informację, oraz datą udostępnienia. 
2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość: 
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik 
informacji. 
Art. 13.  1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje  bez zbędnej zwłoki,  nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. 
2. Jeżeli informacja publiczna  nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot 
obowiązany  do  jej  udostępnienia  powiadamia  w  tym  terminie  o  powodach  opóźnienia  oraz o 
terminie,  w jakim udostępni  informację,  nie  dłuższym  jednak  niż  2  miesiące  od  dnia  złożenia 
wniosku. 
Art. 14.  1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z 
wnioskiem, chyba że  środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie 
umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 
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2. Jeżeli  informacja  publiczna  nie  może  być  udostępniona  w  sposób  lub     w  formie   określonych  we 
wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach 
braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób, lub w 
jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 
14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w 
formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 
Art. 15.  1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 
1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść  dodatkowe koszty związane ze wskazanym we 
wniosku  sposobem udostępnienia lub  koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną 
we  wniosku,  podmiot  ten  może  pobrać  od  wnioskodawcy  opłatę  w  wysokości  odpowiadającej  tym 
kosztom. 
2. Podmiot,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  w  terminie  14  dni od  dnia  złożenia  wniosku,  powiadomi 
wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 
14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie  zmiany 
wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
Art. 16.  1. Odmowa  udostępnienia  informacji  publicznej oraz  umorzenie  postępowania  o 
udostępnienie  informacji  w  przypadku  określonym  w  art.  14  ust.  2  przez  organ  władzy  publicznej 
następują w drodze decyzji. 
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z 
tym że: 
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji  zawiera także imiona, nazwiska i funkcje 
osób,  które  zajęty  stanowisko  w  toku  postępowania  o  udostępnienie  informacji,  oraz  oznaczenie 
podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie 
udostępnienia informacji. 
Art. 17.  1. Do  rozstrzygnięć  podmiotów  obowiązanych  do  udostępnienia  informacji,  niebędących 
organami  władzy  publicznej,  o  odmowie  udostępnienia  informacji  oraz o  umorzeniu  postępowania  o 
udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio. 
2. Wnioskodawca  może  wystąpić  do  podmiotu,  o  którym  mowa w ust.  1,  o  ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania. 
Art. 18. 1. Posiedzenia  kolegialnych organów  władzy  publicznej pochodzących  z  powszechnych 
wyborów są jawne i dostępne. 
2. Posiedzenia  kolegialnych  organów pomocniczych  organów,  o  których  mowa w ust.  1,  są  jawne  i 
dostępne,  o  ile  stanowią  tak  przepisy  ustaw  albo  akty  wydane  na  ich  podstawie  lub,  gdy  organ 
pomocniczy tak postanowi. 
3. Organy,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2,  są  obowiązane  zapewnić  lokalowe  lub  techniczne  środki 
umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się 
transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1. 
4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub 
technicznych  nie  może  prowadzić  do  nieuzasadnionego  zapewnienia  dostępu  tylko  wybranym 
podmiotom. 
Art. 19. Organy,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  1  i  2,  sporządzają  i  udostępniają  protokoły  lub 
stenogramy  swoich  obrad,  chyba  że  sporządzą  i  udostępnią  materiały  audiowizualne  lub 
teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. 
Art. 20. Przepisy  art.  18  i  19  stosuje  się odpowiednio  do  pochodzących  z  powszechnych  wyborów 
kolegialnych organów jednostek  pomocniczych  jednostek  samorządu terytorialnego i  ich kolegialnych 
organów pomocniczych. 
Art. 21. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej  stosuje się, z 
zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym że: 
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 
Art. 22.  1. Podmiotowi,  któremu  odmówiono prawa dostępu do informacji  publicznej  ze  względu  na 
wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności 
oraz  tajemnicę  inną  niż  państwowa,  służbowa,  skarbowa  lub  statystyczna, przysługuje  prawo 
wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. 
2. Podmiot,  którego  dotyczy  wyłączenie  informacji  publicznej,  ma  interes  prawny  w  przystąpieniu  w 
charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej. 
3. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest sąd rejonowy właściwy ze 
względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej. 
Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Rozdział 3  
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.- Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 
324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,
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poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) dodaje się art. 3a w brzmieniu: 
„Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6  
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).”; 
2) w art. 4: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  Przedsiębiorcy i  podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu  

osiągnięcia  zysku  są  obowiązane  do  udzielenia  prasie  informacji  o  swojej  działalności,  o  ile  na 
podstawie  odrębnych  przepisów  informacja  nie  jest  objęta  tajemnicą  lub nie  narusza  prawa  do 
prywatności.”, 

b) skreśla się ust. 2, 
c) w ust. 3 wyrazy  „Na żądanie redaktora naczelnego” zastępuje się wyrazami  „W przypadku odmowy 

udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,”
d) skreśla się ust. 5 i 6; 
3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4.  Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,  określa organizację i zadania rzeczników prasowych w 
urzędach organów administracji rządowej.”
Art. 25.  1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie 
ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 
2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życie  ustawy,  udostępnić  informację  publiczną  albo  wydać  decyzję  o  odmowie  udostępnienia 
informacji. 
Art. 26. Ustawa wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust.  3, który 
odnośnie  do  nałożonego  obowiązku  udostępniania  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  informacji 
publicznych w zakresie, o którym mowa w: 
1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d)- wchodzi w życie po upływie 24 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit.  f)- wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, 
3) art. 6 ust. 1 pkt 5- wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Dz.U.08.199.1227

USTAWA
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- wyciąg

(Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Definicje i zasady ogólne

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Biuletynie Informacji Publicznej- rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej, o którym 
mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 
1198, z późn. zm.4));
2) informacji przeznaczonej dla organu- rozumie się przez to informację, którą w imieniu organu 
administracji dysponują osoby trzecie, w tym też informację, której organ ten ma prawo żądać od 
osób trzecich;
3)  informacji  znajdującej  się  w  posiadaniu  organu  administracji-  rozumie  się  przez  to 
informację  znajdującą  się  w  posiadaniu  organu  administracji,  wytworzoną  przez  ten  organ  lub 
otrzymaną przez organ od osoby trzeciej;

5)  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia-  rozumie  się  przez  to  dokument  zawierający 
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni  zajmowanej nieruchomości,  a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
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d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach  i  przewidywanej  ilości  wprowadzanych  do środowiska  substancji  lub  energii  przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

9)   organie administracji- rozumie się przez to:
a) ministrów,  centralne  organy  administracji  rządowej,  wojewodów,  działające  w  ich  lub  we 

własnym imieniu inne terenowe organy administracji  rządowej,  organy jednostek samorządu 
terytorialnego,

b) inne  podmioty,  gdy  są  one  powołane  z  mocy  prawa  lub  na  podstawie  porozumień  do 
wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony;

11) podaniu informacji do publicznej wiadomości- rozumie się przez to:
a) udostępnienie  informacji  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  organu  właściwego  w 

sprawie,
b) ogłoszenie  informacji,  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,  w  siedzibie  organu  właściwego  w 

sprawie,
c) ogłoszenie  informacji  przez  obwieszczenie  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  w  miejscu 

planowanego  przedsięwzięcia,  a  w  przypadku  projektu  dokumentu  wymagającego  udziału 
społeczeństwa- w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,

d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż 
gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania- także przez ogłoszenie w 
prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze 
względu na przedmiot postępowania;

Art. 4. Każdy ma prawo do informacji  o  środowisku i  jego ochronie  na warunkach określonych 
ustawą.

DZIAŁ II 
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

Art. 8. Organy administracji są  obowiązane do udostępniania  każdemu informacji o środowisku i 
jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Art. 9. 1. Udostępnieniu, o którym mowa w art. 8, 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 sprawie 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:
a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub
b) 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.
2. Informacje,  o których mowa w ust.  1,  udostępnia się  w formie ustnej,  pisemnej,  wizualnej, 

dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.
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3. Udostępniając informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organ administracji  informuje także, 
na wniosek podmiotu żądającego informacji,  o miejscu,  w którym znajdują się  dane na temat  metod 
przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz sposobów interpretacji 
uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji, lub odsyła do stosownych 
metodyk referencyjnych w tym zakresie.

Art. 10. W  urzędach  organów  administracji  wyznacza  się  osoby,  które  zajmują  się 
udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.

Art. 11. Organ administracji  udostępniając  informacje  o środowisku i  jego  ochronie  przekazane 
przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia.

Art. 12. 1. Informacje  o  środowisku  i  jego  ochronie  udostępnia  się  na  pisemny  wniosek o 
udostępnienie informacji, zwany w niniejszym dziale "wnioskiem".

2. Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
1) informację niewymagającą wyszukiwania;
2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o 
których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 
558,  z  późn.  zm.8)),  lub  innego  bezpośredniego  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  lub  środowiska, 
spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi- informacje znajdujące się w 
posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą 
ucierpieć w wyniku tego zagrożenia,  podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania 
szkód wynikających z tego zagrożenia.

Art. 13. Od  podmiotu  żądającego  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  nie  wymaga  się 
wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 14. 1. Organ administracji  udostępnia informację o środowisku i  jego ochronie  bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust.  1,  może zostać przedłużony do  2 miesięcy ze względu  na 
stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania 
administracyjnego stosuje się odpowiednio.

3. Dokumenty,  o których  dane są zamieszczane  w  publicznie  dostępnych wykazach, o których 
mowa w art. 21 ust. 1, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

4. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.
5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 15. 1. 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.

2. Jeżeli  informacja  o środowisku i  jego ochronie  nie  może być  udostępniona w sposób lub w 
formie określonych we wniosku, organ administracji  powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji 
w  terminie  14  dni od  dnia  otrzymania  wniosku  o  przyczynach  braku  możliwości  udostępnienia 
informacji  zgodnie  z  wnioskiem  i  wskazuje,  w  jaki  sposób,  lub  w jakiej  formie  informacja  może  być 
udostępniona.

3. Jeżeli w terminie  14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, podmiot 
żądający  informacji  nie  złoży  wniosku  w  sposób  lub  w  formie  wskazanych  w  powiadomieniu,  organ 
administracji  wydaje  decyzję o  odmowie  udostępnienia  informacji  w  sposób  lub  w  formie 
określonych we wniosku.

Rozdział 2 

Odmowa udostępniania informacji

Art. 16. 1. Organ  administracji  nie  udostępnia informacji o  środowisku  i  jego  ochronie,  jeżeli 
informacje dotyczą:

1)  danych  jednostkowych uzyskiwanych  w  badaniach  statystycznych  statystyki  publicznej 
chronionych  tajemnicą  statystyczną,  o  której  mowa  w  ustawie  z  dnia  29  czerwca  1995  r.  o 
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.9));
2)  praw  objętych  toczącym  się  postępowaniem  sądowym,  dyscyplinarnym  lub  karnym, jeżeli 
udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;
3) spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 

r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  2006r.  Nr  90,  poz.  631,  z  późn.  zm.10)),  lub 
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patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.11)), jeżeli  udostępnienie informacji mogłoby  naruszyć te 
prawa;

4)  danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.12)), dotyczących osób trzecich, jeżeli 
udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;
5)  dokumentów  lub  danych  dostarczonych  przez  osoby  trzecie,  jeżeli  osoby  te,  nie  mając 
obowiązku  ich  dostarczenia  i  nie  mogąc  być  takim  obowiązkiem  obciążone,  dostarczyły  je 
dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu;
6)  dokumentów  lub  danych, których  udostępnienie  mogłoby  spowodować  zagrożenie  dla 
środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju;
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)  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  realizowanych  na  terenach 
zamkniętych, co do których  nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z 
art. 79 ust. 2;
9) obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. Odmowa uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym mowa w ust. 

1 pkt 7, następuje w drodze decyzji.

Art. 17. Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, 
jeżeli:

1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
2)  wymagałoby  to  dostarczenia  dokumentów  lub  danych  przeznaczonych  do  wewnętrznego 
komunikowania się;
3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Art. 18. Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 i 4-8 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:
1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania;
2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich 
wprowadzania;
3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;
4) poziomu emitowanego hałasu;
5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

Art. 19. 1. Organ administracji,  odmawiając udostępnienia informacji na podstawie  art. 17 pkt 1, 
podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o 
przewidywanym terminie ich opracowania.

2. Jeżeli wniosek dotyczy informacji nieznajdującej się w posiadaniu organu administracji, organ 
ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku:

1)  przekazuje  wniosek  organowi  administracji,  w  którego  posiadaniu  znajduje  się  żądana 
informacja,  i  powiadamia  o  tym  wnioskodawcę;  przepis  art.  65  §  1  zdanie  drugie  Kodeksu 
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio;
2) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa w pkt 1.
3. Jeżeli  wniosek  jest  sformułowany  w sposób zbyt  ogólny, organ administracji  niezwłocznie, 

jednak  nie  później  niż  w  terminie  14  dni od  dnia  otrzymania  wniosku,  wzywa  wnioskodawcę  do 
uzupełnienia  wniosku,  udzielając  stosownych  wyjaśnień,  w  szczególności  informuje  o  możliwości 
skorzystania z publicznie dostępnych wykazów, o których mowa w art. 21 ust. 1. Uzupełnienie wniosku 
nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 17 pkt 4.

Art. 20. 1. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze 
decyzji.

2. Do  skarg  rozpatrywanych  w  postępowaniu  o  udostępnienie  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie  stosuje  się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.13)), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę 
3. W przypadku odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 stosuje 
się przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
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Rozdział 3 

Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

Art. 21. 1. Dane o  dokumentach zawierających  informacje  o  środowisku  i  jego  ochronie 
zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:
1) o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 1;
2)  o projektach dokumentów,  o których  mowa w art.  46 i  47,  oraz o projektach zmian w tych 
dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;
3)  o  informacjach  o  odstąpieniu  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na 
środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1;
4) o informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, o którym mowa w art. 47;
5) o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1;
6) o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 
55 ust. 3, po ich przyjęciu;
7) o prognozach oddziaływania na środowisko;
8) o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2;
9) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;
10) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, wydawanych dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
11) o postanowieniach, o których mowa w art. 79 ust. 2;
12) o postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1;
13) o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1, wydawanych dla 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  obszar  Natura  2000,  dla  których 
przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
14) o postanowieniach, o których mowa w art. 97 ust. 1;
15) o postanowieniach, o których mowa w art. 98 ust. 1;
16) o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
17) o analizach porealizacyjnych;
18) o postanowieniach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1;
19) o powiadomieniach, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3;
20) o dokumentach, o których mowa w art. 118;
21) o decyzjach i dokumentach, o których mowa w art. 120 ust. 1;
22) o wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska;
23) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska o:
a) projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa:

– polityki ekologicznej państwa,
– wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,
– programów ochrony powietrza,
– programów ochrony środowiska przed hałasem,
– wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,

b) polityce ekologicznej państwa,
c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska,
d) opracowaniach ekofizjograficznych,
e) programach ochrony powietrza,
f) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub 

ziemi,  jeżeli  zanieczyszczenie  zaistniało  przed  dniem  30  kwietnia  2007  r.  lub  wynikało  z 
działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,

g) rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o 
terenach, na których występują te ruchy,

h) mapach akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
i) programach ochrony środowiska przed hałasem,
j) zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:

– zintegrowanych,
– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– na wytwarzanie odpadów,

l) uzgodnieniach, o których mowa w art. 211 ust. 3a tej ustawy,
m) przeglądach ekologicznych,
n) raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach, o których mowa w art. 259 ust. 1 tej ustawy,
o) rejestrach substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1 tej ustawy,
p) wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
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q) wykazach, o których mowa w art. 286 ust. 1 tej ustawy,
r) decyzjach  o  wymiarze,  odroczeniu  terminu  płatności,  zmniejszeniu  i  umorzeniu  opłat  za 

korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych,
s) wnioskach  o  ustalenie  programu  dostosowawczego,  o  którym  mowa  w  art.  426  ust.  1  tej 

ustawy;
24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o:
a) projektach  planów  ochrony  i  o  projektach  planów  zadań  ochronnych  tworzonych  dla  form 

ochrony przyrody,
b) wnioskach  o  wydanie  zezwolenia  i  o  zezwoleniach  na czynności  podlegające  zakazom  lub 

ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 2 
tej ustawy,

c) zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków, 
podlegających  ograniczeniom na podstawie  przepisów prawa Unii  Europejskiej,  a  także  ich 
rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,

d) świadectwach  fitosanitarnych  na  wywóz  żywych  roślin  należących  do  gatunków,  o  których 
mowa w lit. c, pochodzących z uprawy,

e) zezwoleniach  na  prowadzenie  ogrodu  botanicznego,  ogrodu  zoologicznego  lub  ośrodka 
rehabilitacji zwierząt,

f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów,
g) decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:

– zniszczenie  terenów  zieleni  albo  drzew  lub  krzewów  spowodowane  niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń 
technicznych  oraz  zastosowaniem  środków  chemicznych  w  sposób  szkodliwy  dla 
roślinności,

– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
– zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem 

zabiegów pielęgnacyjnych,
h) zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i 

sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom 
przyrodniczym;

25) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 
88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:
a) wnioskach o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

i o decyzjach zatwierdzających ten program, a także o informacjach o wytwarzanych odpadach 
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

c) dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;
26)  sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz o opłacie  produktowej  i 
opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);
27) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U.  z  2005  r.  Nr  236,  poz.  2008  oraz z  2006  r.  Nr  144,  poz.  1042)  -  o  wnioskach o  wydanie 
zezwolenia  i  o  zezwoleniach  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z 
późn. zm.14)) - o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór 
wód, a także o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów;
29) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 
44,  poz.  287,  z  późn.  zm.15))  -  o  rejestrach poważnych awarii  oraz o rejestrze  bezpośrednich 
zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku;
30)  o rejestrach,  o których  mowa w art.  34,  40,  50  i  56 ustawy  z  dnia  22 czerwca 2001 r.  o 
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233);
31) o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których mowa w art. 
10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 
110, poz. 1190);
32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz 
z 2007 r. Nr 93, poz. 621);
33) z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji  do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) o:
a) projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,
b) zezwoleniach na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub 

w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
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c) zweryfikowanych rocznych raportach,
d) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,
e) informacjach  dotyczących  projektów  wspólnych  wdrożeń  i  projektów  mechanizmu  czystego 

rozwoju;
34) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 
228, poz. 1947, z późn. zm.16)) o:
a) koncesjach  na  poszukiwanie  i  rozpoznawanie  złóż  kopalin,  wydobywanie  kopalin  ze  złóż, 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w 
podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

50 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy,
d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych;
35)  z  zakresu ustawy z dnia  13  kwietnia  2007 r.  o  zapobieganiu  szkodom w środowisku i  ich 
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:
a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 1 oraz 

art. 17 ust. 2 tej ustawy,
b) postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy.
3. W  publicznie  dostępnych  wykazach  mogą  być  też  zamieszczane  dane  o  innych 

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Art. 22. 1. Do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są  obowiązane  organy administracji 
właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2.

2. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16 i 17, 
prowadzą  także organy administracji właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach którego lub w 
wyniku którego sporządzane są te dokumenty.

Art. 23. 1. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji 
obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz zawartość i 
układ publicznie dostępnego wykazu,  mając na uwadze zapewnienie przejrzystości  wykazu i  łatwości 
wyszukiwania  zawartych  w  nim  informacji  oraz  uwzględniając  nazwy  zamieszczonych  w  nim 
dokumentów,  miejsca  i  daty  ich  wydania  oraz  miejsca  ich  przechowywania,  a  także  zastrzeżenia 
dotyczące nieudostępniania informacji.

Art. 24. 1. Informacje:
1) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska, dotyczące:
a) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1 tej ustawy,
b) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 tej ustawy,
c) programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ust. 3 i 5 tej ustawy,
d) planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
e) wyników badań, o których mowa w art. 109 ust. 2 tej ustawy,
f) terenów, o których mowa w art. 110a ust. 1 tej ustawy,
g) map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy,
h) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 tej ustawy,
i) programów ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy.
j) wyników badań, o których mowa w art. 123 ust. 2 tej ustawy,
k) terenów, o których mowa w art. 124 tej ustawy,
l) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 tej ustawy,
m) map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1 tej ustawy,
n) emisji  i  poboru  wód,  zgromadzone  w  wojewódzkiej  bazie  informacji  o  korzystaniu  ze 

środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1 tej ustawy,
2)  dotyczące  wytwarzania  i  gospodarowania  odpadami,  zgromadzone  w  wojewódzkiej  bazie 
danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
3) dotyczące wyników badań, o których mowa w art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo 
wodne

-  są  udostępniane  za  pośrednictwem  systemów  teleinformatycznych,  w  szczególności  przy 
wykorzystaniu elektronicznych baz danych.

2. Informacje zawarte w elektronicznych bazach danych są udostępniane w Biuletynie Informacji 
Publicznej prowadzonym przez podmioty, o których mowa w ust. 3.

3. Elektroniczne bazy danych prowadzą:
1) marszałek województwa- w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g oraz i, a 
także pkt 2;
2) starosta - w zakresie informacji, o których mowa w:

55



Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) ust. 1 pkt 1 lit. e oraz f,
b) ust. 1 pkt 1 lit. g oraz i- w przypadku terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska;
3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska- w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. a, b, j-l i n oraz pkt 3;
4) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem- w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 lit. h oraz m;
5)  zarządzający  drogą,  linią  kolejową,  linią  tramwajową,  lotniskiem  lub  portem-  w  zakresie 
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. l.
4. Zadanie  marszałka  województwa,  o  którym  mowa w ust.  3  pkt  1,  jest  zadaniem  z zakresu 

administracji rządowej.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do 

informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób udostępniania informacji;
2) minimalny zakres udostępnianych informacji;
3) formę udostępniania informacji;
4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji.

Art. 25. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także:
1) przez ministra właściwego do spraw środowiska:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska:

– polityka ekologiczna państwa, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy,
– raport z realizacji polityki ekologicznej państwa, o którym mowa w art. 16 tej ustawy,

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
– krajowy plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,

c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, 
które  dotyczą ochrony  środowiska,  a także raporty  z  wykonania  tych  przepisów i  umów,  w 
przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska,
e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

– Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 tej ustawy,
– Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,
– Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy,
– Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów 

GMO, o którym mowa w art. 56 tej ustawy,
f) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne:

– krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 tej 
ustawy,

– sprawozdanie  z  wykonania  krajowego  programu  oczyszczania  ścieków  komunalnych,  o 
którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy;

2)  przez  Generalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska-  baza  danych  o  ocenach  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
a) Krajowy Rejestr  Uwalniania  i  Transferu Zanieczyszczeń,  o którym mowa w art.  236a ust.  1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska,
b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 

o Inspekcji Ochrony Środowiska;
4) przez marszałka województwa:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska:

– wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 

18 ust. 2 tej ustawy,
– program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy,
– plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
– rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, o którym 

mowa w art. 37 ust. 6 tej ustawy,
– wojewódzki plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej- akty prawa miejscowego, o których 
mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;
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6)  przez  komendanta  wojewódzkiego  Państwowej  Straży  Pożarnej-  rejestr  substancji 
niebezpiecznych,  o którym mowa w art.  267  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.-  Prawo 
ochrony środowiska;
7) przez starostę:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska:

– powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 

ust. 2 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,

b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
– powiatowy plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami;

8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska:

– gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 

ust. 2 tej ustawy.
b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

– gminny plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Rozdział 4 

Opłaty

Art. 26. 1. Wyszukiwanie  i  przeglądanie  w  siedzibie  organu  administracji  dokumentów 
wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2. Za  wyszukiwanie  informacji,  a  także  za  przekształcanie  informacji  w  formę  wskazaną  we 
wniosku,  sporządzanie kopii  dokumentów lub danych oraz ich  przesłanie  organ administracji  pobiera 
opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, pobierane przez organ administracji:
1) rządowego sektora finansów publicznych- stanowią dochód budżetu państwa;
2) samorządowego sektora finansów publicznych- stanowią dochód własny jednostek samorządu 
terytorialnego.
4. Opłat,  o których mowa w ust.  2,  nie pobiera się,  jeżeli  wniosek został  złożony przez organ 

administracji.

Art. 27. 1. Górne jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2, wynoszą:
1)  za  wyszukiwanie  informacji-  10  zł, jeżeli  wymaga  wyszukiwania  do  dziesięciu  dokumentów; 
opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga 
wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów;
2) za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku- 3 zł za każdy informatyczny nośnik 
danych;
3) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4):
a) za stronę kopii czarno-białej- 0,60 zł,
b) za stronę kopii kolorowej- 6 zł.
2. Za przesłanie kopii  dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę 

danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych 
usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.- 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159), zwiększoną o:

1) nie więcej niż 4 zł- za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
2)  nie  więcej  niż  10 zł-  za  kopię  dokumentów  lub  danych  na informatycznym  nośniku  danych 
dostarczonym przez podmiot żądający informacji.

Art. 28. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe stawki opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2,
2) współczynniki różnicujące wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2,
3) sposób naliczania opłat,  o których mowa w art.  26 ust.  2,  z uwzględnieniem przekształcenia 
informacji w formę wskazaną we wniosku,
4) terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2

- biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji.

Art. 173. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 8, art. 24 ust. 3, art. 
30 ust. 3, art. 51 ust. 8, art. 112b i art. 399 ustawy zmienianej w art. 144 oraz na podstawie art. 4 ust. 3 
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ustawy zmienianej w art. 149 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 5, art. 28, art. 60 i art. 136 niniejszej ustawy, na 
podstawie art. 112b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 144 oraz na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej 
w art. 149 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dz.U.07.120.828

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 18 czerwca 2007 r.

w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

(Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.)

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób udostępniania informacji o środowisku, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej "ustawą";
2) minimalny zakres udostępnianych informacji;
3) formę udostępniania informacji o środowisku;
4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji.

§ 2. 1. Informacje,  o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy,  udostępnia się za pośrednictwem 
publicznych  sieci  telekomunikacyjnych, w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  lipca  2004  r.- 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3)).

2. Informacje,  o  których  mowa w art.  30  ust.  1  ustawy,  z  wyłączeniem informacji  dotyczących 
wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzonych w wojewódzkiej bazie danych, udostępnia się 
w postaci:

1) przetworzonych wyników pomiarów;
2) rocznych ocen jakości lub klasyfikacji sporządzonych za rok poprzedni, wykonywanych zgodnie z 
przepisami szczególnymi;
3) wieloletnich ocen jakości lub klasyfikacji określających kierunki i dynamikę zmian;
4)  komentarzy,  w  tym  metod  zastosowanych  przy  wykonywaniu  badań  i  pomiarów  oraz  ocen 
jakości lub klasyfikacji.
3. Informacje  w postaci  przetworzonych  wyników pomiarów,  o  której  mowa  w ust.  2  pkt  1,  są 

udostępniane w terminie jednego miesiąca od ich przetworzenia, z zastrzeżeniem § 5 pkt 3.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są udostępniane w terminie do sześciu miesięcy od 

zakończenia roku, którego dotyczą.
5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, są udostępniane w terminie jednego miesiąca od 

ich opracowania.
6. Informacje dotyczące wytwarzania i  gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej 

bazie danych są udostępniane nie później niż w terminie jednego miesiąca od przekazania ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska raportu wojewódzkiego, o którym mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587).

§ 3. Informacje udostępnia się w formie zestawień tabelarycznych, wykazów, wykresów i zapisów 
tekstowych oraz w formie graficznej, w tym w postaci map tematycznych, niestanowiących państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.

§ 4. Informacje,  o których  mowa w art.  30 ust.  1  ustawy,  aktualizuje  się  niezwłocznie po  ich 
zgromadzeniu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.

§ 5. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących jakości powietrza obejmuje:
1) wykaz stref,  sporządzany w maksymalnie pięcioletnich odstępach czasu,  uzyskany w  wyniku 
odrębnie dla każdej substancji przeprowadzonej klasyfikacji, uwzględniający:
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a) strefy, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych,
b) strefy, w których poziom substancji jest wyższy od górnego progu oszacowania, 
nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego,
c) strefy, w których poziom substancji mieści się pomiędzy dolnym i górnym progiem oszacowania,
d) strefy, w których poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania;
2)  wykaz stref,  sporządzany  w jednorocznych odstępach czasu,  uzyskany w wyniku klasyfikacji 
prowadzonej odrębnie dla każdej substancji, uwzględniający:
a) strefy, w których poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines 

tolerancji,
b) strefy, w których poziom substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem 

dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,
c) strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego;
3)  wyniki  pomiarów poziomu  substancji  w  powietrzu,  udostępniane  w bazie  danych  zgodnie  z 
terminami określonymi w załączniku do rozporządzenia, wykonanych w:
a) aglomeracjach o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
b) strefach,  w  których  poziom  substancji  jest  wyższy  od  górnego  progu  oszacowania, 

nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego,
c) strefach, w których poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny;
4)  wykaz  obszarów,  na  których  występują  ograniczenia  wynikające  z  planu  działań 
krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

§ 6. Minimalny  zakres  udostępnianych  informacji  dotyczących  jakości  gleby  lub  ziemi 
obejmuje:

1) wyniki pomiarów wskaźników i substancji powodujących przekroczenie standardów jakości gleby 
lub ziemi;
2)  wykaz  terenów  niespełniających  standardów  jakości  gleby  lub  ziemi,  wraz  z  określeniem 
sposobu zagospodarowania tych terenów;
3) rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi.

§ 7. Minimalny  zakres  udostępnianych  informacji  dotyczących  ochrony  przed  hałasem 
obejmuje:

1)  wyniki  pomiarów stanowiących podstawę sporządzania  map akustycznych  dla  aglomeracji  o 
liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
2)  wyniki  pomiarów stanowiących podstawę sporządzania  map akustycznych  dla  aglomeracji  o 
liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
3) wykaz terenów w aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, na których poziom 
hałasu  przekracza  poziom  dopuszczalny  określony  dla  pory  dziennej  i  nocnej  w  przepisach 
szczególnych, wraz z określeniem obszaru występowania przekroczeń;
4) wykaz terenów zagrożonych hałasem w aglomeracji  o liczbie mieszkańców większej  niż 250 
tysięcy;
5) wykaz terenów w aglomeracji  o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a mniejszej niż 
250  tysięcy,  na  których  poziom  hałasu  przekracza  poziom  dopuszczalny  określony  dla  pory 
dziennej  i  nocnej  w  przepisach  szczególnych,  wraz  z  określeniem  obszaru  występowania 
przekroczeń;
6) wykaz terenów zagrożonych hałasem w aglomeracji  o liczbie mieszkańców większej  niż 100 
tysięcy, a mniejszej niż 250 tysięcy.

§ 8. Minimalny  zakres  udostępnianych  informacji  dotyczących  ochrony  przed  polami 
elektromagnetycznymi obejmuje:

1) wyniki okresowych badań poziomów pól;
2)  wykaz  terenów,  na  których  stwierdzono  przekroczenie  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem:
a) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
b) miejsc dostępnych dla ludności
wraz z obszarem występowania przekroczeń.

§ 9. Minimalny  zakres  udostępnianych  informacji  dotyczących  wyników  pomiarów 
jednolitych części wód powierzchniowych obejmuje:

1)  wyniki  pomiarów wskaźników  i  substancji,  które  zadecydowały  w  roku  poprzednim  o  stanie 
jednolitych części wód powierzchniowych;
2) wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
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§ 10. 1. Minimalny  zakres  udostępnianych  informacji  dotyczących  wytwarzania  i 
gospodarowania odpadami zgromadzonych w wojewódzkiej bazie danych obejmuje dane zawarte w 
raporcie wojewódzkim, o którym mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie raportu wojewódzkiego, zgodnie 
ze  wzorem, o którym mowa w art.  37 ust.  11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, aktualizuje się co najmniej raz na pół roku.

§ 11. Minimalny zakres udostępnianych informacji dotyczących wyników pomiarów jakości 
wód podziemnych obejmuje:

1) wyniki pomiarów wskaźników i substancji,  które zadecydowały o jakości  wód podziemnych w 
poszczególnych punktach pomiarowych;
2)  wyniki  ogólnej  klasyfikacji  jakości  wód  podziemnych  w  punktach  pomiarowych  badanych  w 
poprzednim roku.

§ 12. Informacje o środowisku mogą być udostępniane także w inny sposób niż za pośrednictwem 
publicznych sieci telekomunikacyjnych, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu 
o  zasięgu  ogólnokrajowym  oraz  lokalnym,  w  tym  również  za  pośrednictwem  wydawnictw 
specjalistycznych.

§ 13. Informacje  dotyczące  wytwarzania  i  gospodarowania  odpadami  zgromadzonych  w 
wojewódzkiej bazie danych udostępnia się po raz pierwszy w formie raportu wojewódzkiego za rok 2006.

§ 14. Traci  moc  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  października  2002  r.  w  sprawie 
sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 7 pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
2) § 7 pkt 1, 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Dz.U.07.114.788

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 5 czerwca 2007 r.

w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 
oraz sposobu uiszczania opłat

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2007 r.)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1)  wysokość  opłat  za  wyszukiwanie  informacji,  przekształcanie  informacji  w formę zawartą  we 
wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie;
2) współczynniki różnicujące wysokość opłat;
3) sposób naliczania opłat;
4) terminy i sposób uiszczania opłat.

§ 2. 1. Opłata  za wyszukiwanie  informacji  wynosi  5 zł,  jeżeli  wymaga wyszukania  do dziesięciu 
dokumentów.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli 
informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów.

§ 3. 1. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) 
wynoszą:

1) 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej;
2) 3 zł za stronę kopii kolorowej.
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2. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
1)  297  mm  x  420  mm  (A3)  pobiera  się  opłaty,  o  których  mowa  w  ust.  1,  mnożąc  je  przez 
współczynnik różnicujący 2;
2)  420  mm  x  594  mm  (A2)  pobiera  się  opłaty,  o  których  mowa  w  ust.  1,  mnożąc  je  przez 
współczynnik różnicujący 4;
3)  594  mm  x  841  mm  (A1)  pobiera  się  opłaty,  o  których  mowa  w  ust.  1,  mnożąc  je  przez 
współczynnik różnicujący 8;
4)  841  mm x  1.189  mm (A0)  pobiera  się  opłaty,  o  których  mowa w ust.  1,  mnożąc  je  przez 
współczynnik różnicujący 16.
3. Za  sporządzanie  kopii  dokumentów  lub  danych  dla  celów  nauki,  szkolnictwa  i  oświaty 

pozaszkolnej pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 0,5.

§ 4. Za przekształcanie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie pobiera się opłatę 
nie wyższą niż 1,50 zł za każdy informatyczny nośnik danych.

§ 5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości 
podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.3)) 
za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:

1) 2 zł- w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
2) 5 zł- w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez 
wnioskodawcę.

§ 6. Opłatę,  o której mowa w § 2-4,  uiszcza się po jej ustaleniu,  przez wpłatę do kasy lub na 
rachunek bankowy właściwego organu administracji, w przypadku zaś opłaty, o której mowa w § 5, przy 
odbiorze przesyłki.

§ 7. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje  po przedstawieniu przez wnioskodawcę 
dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2-4.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat 
za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, 
poz. 435).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dz.U.07.120.827

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 18 czerwca 2007 r.

w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie

(Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.)

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zwanego dalej "wykazem".

2. Wykaz składa się:
1)  z  kart  informacyjnych zawierających  dane  umożliwiające  wyszukiwanie  i  udostępnianie 
dokumentów;
2) ze spisów kart informacyjnych.
3. Wzór kart informacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.
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§ 2. 1. Dla każdego dokumentu, o którym dane  zamieszczane są w wykazie, prowadzi się kartę 
informacyjną według wzoru dla danej kategorii dokumentu, określonego w załączniku do rozporządzenia- 
formularze A-H.
2. Dla  dokumentów,  o  których  dane  można  umieszczać  w  wykazie,  prowadzi  się  karty  informacyjne 
według wzoru ustalonego w załączniku do rozporządzenia- formularz I.

3. Dla  kart  informacyjnych,  w  każdej  kategorii  dokumentów,  prowadzi  się  spis  kart 
informacyjnych, zawierający:  numer  kolejny  karty  w  danym  roku,  nazwę  i  zakres  przedmiotowy 
dokumentu oraz dane podmiotu, którego dokument dotyczy.

§ 3. W wykazie można dokonywać poprawek wyłącznie przez wpisanie poprawionej treści i daty 
poprawki oraz imienia i nazwiska osoby dokonującej poprawki.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia 
wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i 
jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  

WZÓR
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O 

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A- karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Formularz B- karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
Formularz C- karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
Formularz D- karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów
Formularz E- karta informacyjna dla:
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
- sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej,

- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze,
- informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania  wytworzonymi 

odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
Formularz F- karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów  zawierających  informacje  o  przedsięwzięciu  podejmowanym  poza  granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- rozstrzygnięć  przekazanych  przez  państwo  podejmujące  przedsięwzięcie,  które  może 

oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii
Formularz  G-  karta  informacyjna  dla  wykazów,  zawierających  informacje  i  dane  o  zakresie 
korzystania ze środowiska
Formularz H- karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 
a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
Formularz I- karta informacyjna dla innych dokumentów
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Dz.U.07.10.68

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 stycznia 2007 r.

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
1)  zczegółowe wymagania  dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji 
Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;
2)  zakres  i  tryb  przekazywania  ministrowi  właściwemu  do  spraw  informatyzacji  informacji  do 
zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) ustawa- ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
2) BIP- Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
3) URL- adres wskazujący lokalizację zasobu w Internecie, w szczególności adres strony WWW;
4) baza danych- bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 
(Dz. U. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
5)  mechanizmy  baz  danych-  elementy  oprogramowania  pozwalające  na  gromadzenie, 
porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji;
6) spis podmiotów- zamieszczony na stronie głównej BIP wykaz podmiotów określonych w art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy, które zgłosiły fakt prowadzenia strony podmiotowej;
7) menu przedmiotowe- podział tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w które są zestawione 
informacje publiczne udostępniane w BIP;
8) moduł wyszukujący- element oprogramowania umożliwiający znalezienie informacji dostępnych 
na stronach BIP zawierających poszukiwane wyrażenie;
9)  moduł  administracyjny-  element  oprogramowania  zawierający  mechanizm  identyfikacji  i 
autoryzacji  umożliwiający dostęp do stron BIP,  w szczególności  w celu dokonania  niezbędnych 
zmian w treści udostępnianych informacji publicznych.

§ 3. Dostęp do informacji  publicznych zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną BIP 
posiadającą  URL-  http://www.bip.gov.pl,  według  spisu  podmiotów  lub  menu  przedmiotowego  albo 
poprzez strony podmiotowe BIP.

§ 4. Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie 
odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

§ 5. Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez 
przerwy, z zastrzeżeniem § 21.

§ 6. Informacje  publiczne  udostępniane  w  BIP  nie  mogą  zawierać  niewyjaśnionych  skrótów,  z 
wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

§ 7. 1. Strony BIP:
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1) spełniają minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);
2)  projektuje  się w sposób umożliwiający  ich modyfikację,  uwzględniając  technologiczny  rozwój 
systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.
2. Treści zgromadzone na stronach BIP:
1) są udostępniane w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;
2) nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

Rozdział 2

Struktura strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

§ 8. Strona główna BIP zawiera w szczególności:
1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2) adres redakcji strony głównej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej 
z osób redagujących stronę główną BIP;
4) instrukcję korzystania z BIP;
5) spis podmiotów;
6) menu przedmiotowe;
7) informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony 
podmiotowe BIP;
8) moduł wyszukujący.

Rozdział 3

Standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej

§ 9. 1. Strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW.
2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę 

WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie 
na  stronie  głównej  WWW  linku  zawierającego  logo  BIP,  umożliwiającego  bezpośredni  dostęp  do 
podmiotowej strony BIP.

3. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie 
wymogi ustawy i rozporządzenia. W takich przypadkach ust. 2 nie stosuje się.

§ 10. Na stronach podmiotowych BIP umieszcza się czytelny link do strony głównej BIP oraz do 
strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 
1 i 2 ustawy.

§ 11. 1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:
1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej 
z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
b) innych  informacji  publicznych,  o  których  mowa  w  art.  8  ust.  3  zdanie  drugie  ustawy,  a  w 

szczególności  takich,  których  publikacja  leży  w  interesie  publicznym,  zaspokaja  potrzeby 
obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do 
polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,

c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
6) moduł wyszukujący.
2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Rozdział 4

Zakres i tryb przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej 
Biuletynu Informacji Publicznej
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§ 12. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do 
spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej 
przez siebie strony podmiotowej BIP.

2. Podmioty,  o  których  mowa  w  art.  4  ust.  1  i  2  ustawy,  powiadamiają  niezwłocznie  ministra 
właściwego  do  spraw  informatyzacji  o  zmianach  w  treści  informacji,  które  przekazały  w  celu 
zamieszczania na stronie głównej BIP.

§ 13. Przekazywanie  informacji,  o  których  mowa  w  §  12  ust.  1,  oraz  powiadamianie  ministra 
właściwego  do  spraw  informatyzacji  o  zmianach  w  treści  tych  informacji  następuje  w  terminie 
zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i stron podmiotowych BIP, niezwłocznie po 
wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.

§ 14. 1. Przekazywanie  informacji,  o  których  mowa  w  §  13,  odbywa  się  poprzez  moduł 
administracyjny strony głównej BIP.

2. Administrator strony głównej BIP jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór i zamieścić na 
stronie głównej BIP informacje, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5

Wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie 
Informacji Publicznej

§ 15. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają osoby odpowiedzialne za:
1)  przekazywanie  ministrowi  właściwemu  do  spraw  informatyzacji  informacji  niezbędnych  do 
zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych 
informacji;
2)  dokonywanie  zmian  treści  informacji  publicznych  udostępnianych  na stronach podmiotowych 
BIP.
2. Osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  2,  mają  dostęp  do  modułu  administracyjnego  strony 

podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora 
strony podmiotowej BIP.

§ 16. 1. Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w 
treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby 
nieuprawnione.

2. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.
3. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu 

do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni.

§ 17. Strony  BIP  ochrania  się  przez  moduł  bezpieczeństwa-  programowe  lub  sprzętowo-
programowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych 
zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione.

§ 18. Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne informatyczne 
nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści 
zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji 
raz na dobę.

§ 19. Strony  BIP  zawierają  rozwiązania  chroniące  przed  celowym  spowolnieniem  lub 
uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron.

§ 20. 1. Minister  właściwy do spraw informatyzacji  jest  odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości 
dostępu do informacji zgromadzonych na stronie głównej BIP.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, są zobowiązane do zapewnienia ciągłości 
dostępu do informacji zgromadzonych na ich stronach podmiotowych BIP.

§ 21. 1. W przypadku awarii brak dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego stronę nie 
powinien być dłuższy niż 8 godzin.

2. W przypadku awarii  brak dostępności  strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie 
powinien być dłuższy niż 24 godziny.
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Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).
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9. „Monitoring Natura 2000” – narzędzie ułatwiające korzystanie z prawa do 
informacji o środowisku.

W  ramach  projektu  przygotowany  został  program  komputerowy  jako 

narzędzie pomocnicze dla obywateli w korzystaniu z prawa do informacji.

Zadaniem programu jest  analizowanie  stron internetowych  gmin objętych 

monitoringiem (tj.  wszystkich,  na obszarach których  znajdują  się  obszary Natura 

2000),  pod  kątem  prowadzenia  publicznego  wykazu  danych o  dokumentach 

zawierających informacje o środowisku w formie elektronicznej na stronach BIP (lub 

innych  właściwych) poprzez  sygnalizowanie  nanoszonych  na  nie  aktualizacji 

(sygnalizowanie,  że  pojawiła  się  nowa  informacja  np.  zamieszczone  zostało 

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego). 

Program jest udostępniany zainteresowanym bezpłatnie. Można go pobrać 

ze strony internetowej projektu pod adresem:  http://www.ddi.eco.pl/program.php.  

Opis  programu  i  zasada  funkcjonowania  zamieszczona  została  na  stronie 

internetowej projektu http://www.ddi.eco.pl/instrukcja.pdf.  

Program jest prosty w obsłudze i instalacji. Został przetestowany w systemie 

Windows  2000  i  XP  co  nie  znaczy,  że nie  będzie  działał  poprawnie  w  innych 

systemach  z  rodziny  MS  Windows.  Do  prawidłowego działania  konieczna  jest 

przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej (bliższe informacje znajdują 

się w w/w instrukcji).
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