
  …............................  dn. .............................................

DANE WNIOSKODAWCY:

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

Nazwisko, imię

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

....................................................................
Adres; Telefon                     

                  WÓJT GMINY SIERPC 
                    ul. Biskupa Floriana 4

                   09-200 Sierpc

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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  ze  zm.) zwracam  się  z  prośbą  o  udostępnienie  informacji  o 

środowisku i jego ochronie w następującym zakresie:

…...................................................................................................................................................................

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

szczegółowy zakres danych

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

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

dodatkowe dane, które umożliwiają identyfikację danych

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

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI (proszę zaznaczyć właściwe pole):
 dostęp (wgląd) do informacji w siedzibie urzędu

 kserokopia czarno-biała

 kserokopia kolorowa

 pliki komputerowe - RODZAJ elektronicznego nośnika danych: 
 dyskietka

 płyta CD

 płyta DVD
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FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI(proszę zaznaczyć właściwe pole):
 Odbiór osobiście przez Wnioskodawcę w siedzibie Urzędu

 Przesłanie pocztą na wskazany adres..................................................................................................

 Przesłanie kurierem na wskazany adres..............................................................................................

 Przesłanie plików pocztą elektroniczną na adres e-mail: ...........................................................

(o ile specyfika dokumentu na to pozwala)

.

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

UWAGI:
a) Udostępnienie informacji  następuje  bez zbędnej  zwłoki,  nie później  niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

Dopuszcza  się  przedłużenie  tego  terminu  do  dwóch  miesięcy  ze  względu  na  stopień  skomplikowania  sprawy. 
Dokumenty,  o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach,  muszą być udostępnione w tym 
samym dniu, w którym złożono wniosek.

b) Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub 
danych  oraz  ich  przesłanie  organ  administracji  pobiera  opłaty  w  wysokości  odzwierciedlającej  związane  z  tym 
uzasadnione koszty. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie 
informacji  o  środowisku  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  215,  poz.  1415)  określa  szczegółowe  stawki  opłat,  współczynniki 
różnicujące  wysokość  opłat,  sposób  naliczania  opłat  oraz  terminy  i  sposób  uiszczania  opłat  za  wyszukiwanie, 
przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.

c) Wyszukiwanie i  przeglądanie w siedzibie organu administracji  dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym 
wykazie jest bezpłatne.
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