
INFORMACJE OGÓLNE O WYKAZIE  

 
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 (Dz. U. z 24 października 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) – Dział II 
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie nakłada na organy administracji 
publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych 
w art. 9 ust. 1 i znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 22 obowiązek 
prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie. 

Od 28 grudnia 2006 r. istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia wykazu w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są obowiązane organy administracji 
właściwe w sprawach wyszczególnionych w art. 21 ust. 2 cyt. wyżej ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Układ wykazu definiuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. 
w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, 
poz. 1249). 

Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie 
i udostępnianie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 
 

Prawo do informacji 

Prawo dostępu do informacji o środowisku jest prawem konstytucyjnym. Dodatkowo, 
zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 4 cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na 
warunkach określonych tą ustawą. 

Udostępnianie informacji  

Udostępnieniu 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.  
 
Informacje o środowisku udostępnia się w formie: 

• ustnej  
• pisemnej  
• wizualnej  
• dźwiękowej  
• elektronicznej  
• lub innej formie. 

 

Generalnie, informacje o środowisku udostępniane są na pisemny wniosek.  

Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 

• informację niewymagającą wyszukiwania  
• 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.), 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. 

 

Sposoby zgłaszania i terminy realizacji wniosków 

Sposób złożenia wniosku Sposób odpowiedzi Termin udostępnienia 
informacji 

BEZ WNIOSKU - gdy nie jest konieczne wyszukanie informacji 

osobista wizyta w biurze 

telefonicznie 
forma ustna 

niezwłocznie, "od ręki" lub w 
przypadku wystąpienia klęski 
żywiołowej 

NA WNIOSEK - gdy udostępnienie dotyczy informacji o dokumentach znajdujących 
się w publicznie dostępnym wykazie danych 



przesłanie wniosku na 
piśmie* 

pisemnie 

pocztą elektroniczną 

pocztą elektroniczną, o ile 
specyfika informacji na to 
pozwala, w przeciwnym 
wypadku na piśmie 

w dniu złożenia wniosku 

NA WNIOSEK - gdy udostępnienie dotyczy informacji, które należy wyszukać 

przesłanie wniosku na 
piśmie 

pisemnie 

pocztą elektroniczną 

pocztą elektroniczną, o ile 
specyfika informacji na to 
pozwala, w przeciwnym 
wypadku na piśmie 

bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w ciągu miesiąca 
od daty otrzymania wniosku, 
lub do dwóch miesięcy, gdy 
wniosek dotyczy 
skomplikowanej sprawy 

  
*Wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaxu, poczty 
elektronicznej oraz ustnie do protokołu. Złożenie podania, a więc także wniosku, regulują 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 27 lutego 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).  
We wniosku należy wskazać: 

• dane wnioskodawcy, 
• adres, 
• zakres wniosku (w tym wypadku należy wskazać informacje o środowisku i jego 

ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca). 

Odmowa udostępnienia informacji  

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. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2); 
2) spraw 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. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), lub 
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.), 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.), 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;  
9) obronności i bezpieczeństwa państwa;  
10) bezpieczeństwa publicznego;  
11) danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) o:  

a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,  
b) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),  
c) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych. 

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


