
STAROSTWO POWIATOWE
W KŁODZKU

KARTA USŁUG NR

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
tel. (74) 865-75-23,  fax: (74) 867-32-32

BIP http://www.bip.powiat.klodzko.pl
http://www.powiat.klodzko.pl

OŚR
15

I. Nazwa sprawy:

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta
parter, pok. nr 8
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko Elektroniczna skrzynka podawcza
tel.: 74 865–75–44, 
fax: 74 867–32–32 dostępna pod adresem:

www.epuap.gov.pl
Czas pracy: 
poniedziałek- piątek: 7:30-15:30

Wymagane dokumenty i dane opisowe obj
III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

Wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie

IV. Opłaty:

Opłaty na podstawie Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 12.11.2010 r.  w
sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku :
"§  2. 
1. Opłata  za  wyszukiwanie  informacji  wynosi  5  zł,  jeżeli  wymaga  wyszukania  do
dziesięciu dokumentów.
2. 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.
§  3. 
1. Opłata  za  przekształcanie  informacji  polegające  na  skanowaniu  dokumentów
wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
2. 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 różnicujący 2;
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je
przez współczynnik różnicujący 4;

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


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.

§  4. 
1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera
się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
2. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o
których  mowa  w  ust.  1,  władze  publiczne,  po  uzyskaniu  zgody  wnioskującego,
pobierają opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.
3. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
§  5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę
w wysokości podanej  w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich
operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej
kategorii wagowej.

§  6. Opłaty,  o  których  mowa  w  §  2-5,  uiszcza  się  w  terminie  14  dni  od  dnia
zawiadomienia  o wysokości  opłaty,  przez wpłatę  do kasy,  na  rachunek bankowy
właściwych władz publicznych lub przy odbiorze przesyłki.  Dodatkową opłatę przy
odbiorze przesyłki uiszcza również wnioskujący.”

V. Termin załatwiania:

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.

Jeżeli  w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa
powyżej,  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

VI. Sposób załatwiania:

Udzielenie informacji w żądanym zakresie. 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2k
57-300 Kłodzko

VIII. Osoba odpowiedzialna:

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – zgodnie z zakresem 
żądania.



IX. Podstawa prawna:

1. Ustawa  z  dnia  03.10.2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach
oddziaływania na środowisko 

2. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  12.11.2010r.  w  sprawie  opłat  za
udostępnianie informacji o środowisku 

X. Tryb Odwoławczy:

Stronom  przysługuje  prawo  odwołania  od  decyzji  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego w terminie 14
dni od daty jej doręczenia. 

XI. Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.

Karta obowiązuje od dnia 7.06.2022 r.
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