STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
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KARTA USŁUG
SYMBOL OSR-15

OPIS POSTĘPOWANIA

w sprawie udostępnienia informacji o środowisku
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
1) Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku.
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Wysokość opłat została określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku ( Dz. U. nr 215 poz. 1415).
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
• przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
• informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty
zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
• informację należało wyszukać,
• informację należało przekształcić w formę wskazana we wniosku,
• sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
• organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.
Opłatę uiszcza się, po jej ustaleniu do kasy lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze:
Getin Noble Bank S.A.
71 1560 0013 2444 5102 0000 0001
Wysłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu
opłaty za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe Punkt Kancelaryjny przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra lub
Starostwo Powiatowe Punkt Kancelaryjny nr II przy ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra (parter
pok. nr 1).
MIEJSCE WYKONYWANIA
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra II
piętro, tel. 75/647 32 14, email: srodowisko@powiat.jeleniogorski.pl.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Udzielenie informacji o środowisku.
CZAS REALIZACJI
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
W przypadku uzyskania informacji tryb odwoławczy nie ma zastosowania.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Przekazanie informacji w sposób uzgodniony z Wnioskodawcą.
PODSTAWA PRAWNA
-

ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 2018r. poz. 208 z późn. zm.) art.
5, art. 8, art. 12, art. 14

WZORY WNIOSKU/-ÓW DO POBRANIA
1) Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku otrzymania decyzji o odmowie udostępnienia informacji służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji, za pośrednictwem Starosty Jeleniogórskiego.
GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 16.30
piątek 7.30 – 14.30
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