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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnia każdemu informację o
środowisku i jego ochronie znajdującą się w jego posiadaniu zgodnie z zasadami określonymi w
Zarządzeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ich
podstawę stanowią:

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995, z
późń, zm.),

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 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i
częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1485),

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. poz. 1249),

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za
udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415 oraz z 2016 r. poz. 2089).

 

Udostępnieniu podlegają w szczególności:

decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu1.
administracyjnych kar pieniężnych,

decyzje określające wymiar kary biegnącej,2.

decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,3.

decyzje odmawiające udostępnienia informacji.4.

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnia się każdemu na pisemny wniosek

 

Pobierz wniosek - plik DOC

 

z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie
ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu

http://wios.warszawa.pl/download/1/4438/Wniosekoudostepnienieinformacjiosrodowisku.doc


Ochrony Środowiska udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
otrzymania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy tylko ze względu na stopień
skomplikowania sprawy. W przypadku przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio przepisy art. 36
kpa. Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się w dniu złożenia
wniosku o udostępnienie informacji. Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przesyłanie może być pobrana opłata obliczona zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie
informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415 oraz z 2016 r. poz. 2089).

 

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU:

Za wyszukanie informacji:

5 zł, jeśli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów, a w przypadku, gdy informacja
wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, opłata ta ulega zwiększeniu o:

0,50 zł za każdy następny dokument.

Za przekształcenia informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą
stronę.

Za sporządzenie kopii dokumentów (w formie wydruku lub kserokopii):

format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł za stronę kopii kolorowej;

format A3 - opłata jak wyżej pomnożona przez współczynnik różnicujący 2;

format A2 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 4;

format A1 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 8;

format A0 - opłata jak za format A4 pomnożona przez współczynnik różnicujący 16;

Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD opłata wynosi - 1,5 zł za
każdą płytę. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na innych w/w nośnikach, po
uzgodnieniu z wnioskodawcą, pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej
w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który odsługuje władze
publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

W/w  opłaty uiszcza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości opłaty na
rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu.

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Warszawie i odpowiednio jego Delegatur dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest
bezpłatne.




