KARTA OPISU SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
tel. 0 67 281 27 21
fax. 0 67 281 27 11
www.powiat-chodzieski.pl
e-mail:starostwo@pro.onet.pl
STAROSTWO POWIATOWE
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ 7.00 DO GODZ 15.00
SPRAWĘ PROWADZI:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
BUDYNEK „C” przy ul. WIOSNY LUDÓW 14A - PIĘTRO I, POK. 3, TEL 67/28-11-642
NAZWA SPRAWY:
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257);
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie
informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udostępnienie informacji
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. z 2014 r. poz.
333 i 915 oraz z 2016 r. poz. 1954), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub
środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje
znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych,
umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu
zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.
III. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, budynek A
IV. OPŁATY :
Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ
administracji pobiera opłatę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415):
Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.
Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc
kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku
lub kserokopii, wynoszą:
1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik
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różnicujący 2;
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik
różnicujący 4;
3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik
różnicujący 8;
4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik
różnicujący 16.
Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50
zł za każdą płytę CD lub DVD.
Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek
dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1. Po udostępnieniu
informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w
obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ
administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
Opłaty, o których mowa w § 2-5, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę na rachunek bankowy dochodów
Powiatu Chodzieskiego – Starostwa: Bank Spółdzielczy w Chodzieży 11 8945 0002 0026 2004 2000 0020 lub
przy odbiorze przesyłki.
Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Informacja
VI. ODBIÓR INFORMACJI:
Za pośrednictwem poczty lub osobiście.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
IX. UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:
……………………………………………………………………………………………………………………….
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