
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU 

Krok po kroku: 

1. Proszę wypełnić wniosek o udostępnienie informacji o środowisku lub  napisać go 

samodzielnie (formularz wniosku nie jest obowiązkowy). 

2. Kompletne dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy                

w Słupnie (I piętro pokój nr 11) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Słupnie                                   

ul. Miszewska 8a, 09 – 472 Słupno. 

3. Zgodnie z ustawą 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), sprawa zostanie załatwiona bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 

2 miesięcy. 

4. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty za udostępnienie informacji                

o środowisku. 

5. Należy dokonać opłaty za udostępnienie informacji o środowisku. 

 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek. 

 

Opłaty: 

1. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku naliczane są zgodnie                                        

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat                    

za udostępnianie informacji o środowisku ( Dz. U. z 2010r. Nr 215 poz. 1415). 

2. Opłaty ww. należy dokonać na konto Gminy Słupno Bank BGŻ BNP Paribas SA              

12 2030 0045 1110 0000 0285 1010. 

 

Tryb odwoławczy: 

Brak. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.                  

z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                

na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.). 

https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/6a_zalacznik_wniosek_o_przeniesienie_2_.pdf


3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628,                 

z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 782 z późn. zm.) 

 

Dane kontaktowe: 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Michał Kolasiński, tel. (24) 267-95-

75, e-mail: srodowisko@slupno.eu;  

 

mailto:srodowisko@slupno.eu

