
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Opłaty:

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku naliczane są zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Miejsce złożenia:

- sekretariat Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 czynny: 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz.730-
1500 ), 

- za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ul. 
Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,

Miejsce odbioru:
- osobiście w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – po uzgodnieniu z 
pracownikiem prowadzącym sprawę,
- za pośrednictwem poczty,

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w drodze 
decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
w Zamościu w terminie14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który 
wydał decyzję.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. 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 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
Informacje:



Szczegółowe informacje, można uzyskać w pokojach nr 33, 35 (ul. Wiejska 3, II piętro) lub 
telefonicznie, nr tel. (15) 8725486, 8725488, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, 
wtorek w godz. 730-1600, piątek w godz.730-1500 ),.

Wzór wniosku do pobrania
OS.II.12

...............................................................................                ..................................... dn. .......................



                                                                                                                                  (miejscowość)
...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
                              (dane wnioskodawcy)

STAROSTA JANOWSKI

WNIOSEK
o udostępnienie informacji o środowisku  i jego ochronie

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczących: 
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   (podpis wnioskodawcy)
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