Informacje dodatkowe
dot. udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie

1. Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są
informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz
publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i
trybunałów - działalności orzeczniczej.
2. Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące:
1) stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz
i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz
inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych
oddziaływań między tymi elementami;
2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na
elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
3) środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki
wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających
lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia,
o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i
działań, o których mowa w pkt 3;
6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury
i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub
b) przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt2,
oraz środki, o których mowa w pkt 3.
3. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie
dostępnych wykazach.
4. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek.
5. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez
pisemnego wniosku.
6. Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu władz publicznych, władze te niezwłocznie:
a. Przekazują wniosek podmiotowi, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja i powiadamiają o
tym wnioskodawcę.
b. Zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić właściwego podmiotu.
7. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
8. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się nie później niż
w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie informacji.
9. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu
interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku, jeżeli
udostępnienie tych informacji może naruszyć:
a. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
b. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
c. prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776);
d. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami
prawa;
e. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich
dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły
zgodę na ich udostępnianie;
f. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin,
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
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10.

11.

12.

13.

g. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby
trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji
z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji
konkurencyjnej;
h. obronność i bezpieczeństwo państwa;
i. bezpieczeństwo publiczne;
j. ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.
Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
a. Wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub
przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
b. Wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub
sformułowany w sposób zbyt ogólny.
Przepisów, zawartych w pkt 9d, 9e, 9f, 9g, 9j nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:
a. Ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania.
b. Stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania.
c. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania.
d. Poziomu emitowanego hałasu.
e. Poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.
Władze publiczne, odmawiając udostępnienia informacji ze względu na to, że wymagałoby to dostarczenia
dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, podają nazwę organu odpowiedzialnego za
przygotowanie danego dokumentu lub danych oraz informują o przewidywanym terminie ukończenia prac nad
nimi.
Jeżeli jest możliwe oddzielenie części informacji podlegającej wyłączeniu z udostępnienia, organ administracji
udostępnia pozostałą część informacji, wskazując, które części informacji i z jakich powodów zostały wyłączone
z udostępnienia.
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