………………………………………….........................
Nazwisko i imię / Podmiot

…………………………………………………………….
nr PESEL / REGON

…………………………………………………………….
Miejscowość / Ulica i nr domu

…………………………………………………………….
Kod pocztowy i poczta

………………………………………….........................
Telefony kontaktowe

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE DANYCH O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w następującym zakresie:

L.p.

Rodzaj dokumentu1

Zakres przedmiotowy2

Nazwa podmiotu, którego dotyczy
dokument

Znak sprawy3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI*):

 przeglądanie informacji w urzędzie
 kserokopia
 nośniki elektroniczne (CD-ROM / dyskietka)
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI*

* )

:

 przesyłka pocztowa na adres: …………………………………………………………………………………………………………………
 e-mail na adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………
 odbiór osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie urzędu
………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (teks jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

Objaśnienia:
1

wniosek, decyzja, postanowienie, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgłoszenie instalacji, przegląd ekologiczny,

wyniki prac badawczych i studialnych, inne dokumenty.
rodzaj działalności, instalacja (obiekt), temat opracowania.

2
3

znak sprawy w z publicznego rejestru.

*)

zaznaczyć właściwe pole

**)

zaznaczyć właściwe pole

Rodzaje dokumentów i danych o środowisku i jego ochronie podlegających publicznemu udostępnianiu
1.

wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje w zakresie:
1)

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezbiornikowe magazynowanie substancji oraz
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

2)

wykonywania urządzeń wodnych,

3)

poboru wód powierzchniowych i podziemnych,

4)

rolniczego wykorzystania ścieków,

5)

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

6)

zamiany lasu na użytek rolny,

7)

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

8)

wytwarzania odpadów,

9)

zatwierdzania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

10)

prowadzenia działalności w obrębie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

11)

emitowania hałasu,

12)

emitowania pól elektromagnetycznych,

13)

usuwania drzew lub krzewów,

14)

uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w celach eksperymentalnych lub wprowadzania do obrotu produktu
zawierającego organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składającego się z takich organizmów albo ich części,

2.

informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz dokumenty sporządzane na
potrzeby ewidencji odpadów,

3.

postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

4.

raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

5.

wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje uzgadniające warunki i sposób przeprowadzenia rekultywacji terenów, na których występuje
zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu,

6.

zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

7.

przeglądy ekologiczne,

8.

wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,

9.

inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub baz danych na
innych nośnikach, dotyczące:
1)

stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania,

2)

emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,

3)

wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury,

4)

działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,

5)

planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.

