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Zakres tematyczny 

www.tylkojedenadreswww.com 2 

• Podstawowe zasady stosowania przepisów 

• Dostęp do informacji publicznej 

• Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 

• Koszty udostępnienia informacji 
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O czym nie mówi prezentacja: 
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1) o nieuregulowanych prawnie i nielegalnych sposobach 

zdobywania informacji 

2) o działalności wywiadowni gospodarczych 

3) o uprawnieniach dziennikarzy 
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Uwagi dotyczące szkolenia: 
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1) Szkolenie omawia jedynie elementarne podstawy wiedzy  

o stosowaniu przepisów 

2) Szkolenie jest ukierunkowane na przekazanie treści dla osób nie 

posiadających wykształcenia z zakresu nauk prawnych i administracji 

3) Z uwagi na powyższe – prezentacja zawiera znaczną ilość uproszczeń i nie 

zawsze używa profesjonalnej terminologii prawniczej 
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Uwagi dotyczące tematyki szkolenia: 
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1) Prawo jest narzędziem (często skutecznym) dla osób 

działających na rzecz ochrony środowiska 

2) Pokładanie całej nadziei wyłącznie w prawie i praworządności 

bywa nieskuteczne (oczywiście nie jest to zachęta do działań 

nielegalnych, raczej zachęta do zachowania odpowiedniej 

perspektywy) 

3) Prawo się stale zmienia, a jego stosowanie jest zależne od stanu 

rozwoju wiedzy, od aktualnych interpretacji oraz od polityki 
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PODSTAWOWE ZASADY  
STOSOWANIA PRZEPISÓW 
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Wiedza o przepisach 
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10% - „suche brzmienie” przepisów 

 

 

 

90% - orzecznictwo sądowe, 

interpretacje, wykładnie, wytyczne, 

komentarze, publikacje prawnicze, 

praktyka 



Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce 
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1) Konstytucja 

2) ustawy 

3) ratyfikowane umowy międzynarodowe i wynikające z nich 

regulacje (np. rozporządzenia UE stosowane bezpośrednio) 

4) rozporządzenia 

5) akty prawa miejscowego – uchwały i rozporządzenia 
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Czytanie przepisów (1) 

www.tylkojedenadreswww.com 2 

 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. Nr 112, poz.1198, z późn.zm.) 

Art. 6.  

1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: 
(...) 
4) danych publicznych, w tym: 
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 

 treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,  
 dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i 

opinie podmiotów ją przeprowadzających,  
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artykuł 

ustęp 

punkt 

litera 

tiret 



Czytanie przepisów (2) 
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• W miarę możliwości należy wskazywać konkretny przepis – a nie 
jedynie samą ustawę lub rozporządzenie 

• Przepisy przywołujemy wskazując konkretny paragraf, artykuł, 
ustęp, punkt, literę, tiret. 

• W miarę możliwości stawiane tezy warto podpierać wyrokami i 
tezami z publikacji 

• Możemy podawać miejsce publikacji aktu prawnego w Dzienniku 
Ustaw lub Dzienniku Urzędowym – Dz. U. Nr …, poz. …., z późn. zm. 
(o ile były zmiany) 
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Czytanie przepisów (3) 
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Czytając przepisy warto zwrócić uwagę na następujące elementy: 
• Definicje poszczególnych pojęć (np. „przedsięwzięcie”) 
• Precyzja języka  
• Operatory logiczne: „lub”, „albo”, „i”, „oraz”, itp.  
• Aktualność przepisu 
• Dokładnie sprawdzać wszystkie odwołania do innych fragmentów 

ustawy lub innych ustaw (np. „za wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w art. 78 ust. 17 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 17 stycznia 2009 r. 
o ……………….”) 

 

 

www.greenmind.pl 



Czytanie przepisów (3) 
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Wykładnie prawa: 
Ze względu na metodę: 
• prowspólnotowa 
• językowa 
• celowościowa 
• systemowa 
• historyczna  
 
Ze względu na wynik: 
• rozszerzająca 
• zawężająca  
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Źródła informacji o przepisach (1) 
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• Dziennik Ustaw – konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, 
rozporządzenia wykonawcze do ustaw; 

• Monitor Polski – uchwały RM i zarządzenia Prezesa RM; 

• Resortowe dzienniki urzędowe – zarządzenia ministrów; 

• Wojewódzkie dzienniki urzędowe – akty prawa miejscowego 
stanowione przez wojewodę, organy administracji niezespolonej 
oraz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego  
(np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego);  

• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – serie L, C, S 
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Źródła informacji o przepisach (2) 

www.tylkojedenadreswww.com 2 

• Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP: 
http://isap.sejm.gov.pl/  

 

• Rządowe Centrum Legislacji: www.rcl.gov.pl 

 

• Akty prawne Unii Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu 

 

• Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 
http://curia.europa.eu  

 

• Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl 
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Postępowania administracyjne (1) 
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• Postępowanie administracyjne – procedura w sprawie wydania 
jakiegoś aktu prawnego (przede wszystkim – decyzji i/lub 
postanowienia) określającego prawa i obowiązki wynikające z 
ustawy. 

• Procedura planistyczna (np. opracowywanie i zatwierdzanie planu 
zagospodarowania przestrzennego) NIE JEST postępowaniem 
administracyjnym. 
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Postępowania administracyjne (2) 
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W Polsce zasady postępowań określa ustawa KODEKS POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO. 

 
Elementy postępowania administracyjnego: 

1. Wszczęcie – na wniosek lub z urzędu 

2. Opcjonalnie: uzgadnianie / opiniowanie (uzgodnienie jest wiążące, opinia nie 
jest wiążąca – jest materiałem posiłkowym) 

3. Opcjonalnie – konsultacje społeczne 

4. Obowiązkowo – powiadomienie stron o zgromadzeniu materiału pozwalającego 
na wydanie decyzji 

5. Wydanie decyzji 

6. Opcjonalnie – wniesienia odwołania od decyzji (ew. zażalenia na postanowienia 
wydawane w toku postępowania – np. opinie, uzgadnianie, dopuszczanie do 
udziału w postępowaniu) i wydanie decyzji organu II instancji 
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Postępowania administracyjne (3) 

www.tylkojedenadreswww.com 2 

DECYZJA: 
1. może udzielać pozwolenia (np. na budowę, na emisję 

zanieczyszczeń do powietrza) 
2. może udzielać zezwolenia (np. na zbieranie odpadów, na odzysk 

odpadów) 
3. może coś zatwierdzać (np. projekt budowlany) 
4. może ustalać określony obowiązek (np. ustalać wysokość kary za 

nielegalne odprowadzanie ścieków, ustalać wysokość opłaty 
legalizacyjnej) 

5. może coś nakazywać (np. rozbiórkę obiektu budowlanego) 
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Postępowania administracyjne (4) 
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POSTANOWIENIE – jest wyrazem „etapu pośredniego” w postępowaniu, w 
którym wyraża się: 

- OPINIĘ (np. w sprawie konieczności poddania planowanego 
przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko), 
- UZGODNIENIE (np. uzgodnienie przez SANEPID projektu budowlanego 
inwestycji planowanej w strefie ochrony ujęcia wody pitnej, uzgodnienie 
RDOŚ pod kątem ochrony środowiska),  
- OBOWIĄZEK (np. w sprawie konieczności poddania planowanego 
przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko), 
- UPRAWNIENIE (np. dopuszczenie do postępowania organizacji 
społecznej w charakterze podmiotu na prawach strony) 

 
UWAGA – w niektórych procedurach administracyjnych i planistycznych opinii nie 
wydaje się w formie postanowienia – nie można się zatem wnieść na nie zażalenia 
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Postępowania administracyjne (5) 
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Decyzja / postanowienie – stają się ostateczne, jeżeli nikt się od nich nie odwoła 
(lub nie złoży zażalenia na postanowienia), lub jeżeli w toku procedury odwoławczej 
(zażaleniowej) organ II instancji utrzyma ten akt w mocy. 
 
Uzgodnienie / opinia / decyzja – mogą być  przedmiotem odwołania / zażalenia – o 
ile przepis tego nie zabrania.  
 
Odwołania i zażalenia mogą wnosić STRONY oraz PODMIOTY NA PRAWACH STRONY: 
STRONA - stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 
lub obowiązek. Stroną jest np. inwestor oraz najbliżsi sąsiedzi. 
PODMIOT NA PRAWACH STRONY – organizacja społeczna dopuszczona do 
postępowania, prokurator lub inny podmiot (np. organ Inspekcji Ochrony 
Środowiska), który zgłosił swój udział w postępowaniu. 
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Postępowania administracyjne (6) 
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Do organów wyższego szczebla (organów II instancji) wnosimy ODWOŁANIE lub 
ZAŻALENIE. Jeżeli chcemy odwołać się od decyzji wydanej przez Ministra lub 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze – wnosimy „wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy”.  
 
Strona niezadowolona ze stanowiska organu II instancji wnosi skargę do sądu 
administracyjnego. 
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Postępowania administracyjne (7) 
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INSTANCJE ( ~ „szczeble” ) 
• Co do zasady – organem I instancji jest organ wydający konkretną decyzję lub 

postanowienie, 
• Co do zasady – dla organów administracji samorządowej organem II instancji 

(jest samorządowe kolegium odwoławcze – za wyjątkiem niektórych pozwoleń 
– np. w przypadku pozwoleń wodnoprawnych organem II instancji jest 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej).  

• Co do zasady - dla organów administracji rządowej organem II instancji jest 
organ wyższego szczebla (np. RDOŚ->GDOŚ, WIOŚ->GIOŚ, WINB->GINB).  
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Postępowania administracyjne (8) 
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SĄDY ADMINISTRACYJNE 
Wojewódzki Sąd Administracyjny – do niego kierujemy SKARGĘ na decyzje organów 
II instancji, po wyczerpaniu ścieżki „urzędowej”. 
 
Do WSA kierujemy też skargę na zaniechanie / bezczynność organu administracji (po 
uprzednim wezwaniu tego organu do usunięcia naruszenia prawa oraz/ewentualnie 
po uprzednim złożeniu zażalenia na ten organ do organu wyższego szczebla). 
 
Jeżeli nie zgadzamy się z wyrokiem WSA – to możemy złożyć skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 
Wyrok NSA praktycznie kończy procedurę skargowo – odwoławczą (choć może być  
i tak, że NSA cofnie sprawę do któregoś z pośrednich etapów) 
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Podstawowe zasady kontaktów z organami 
administracji publicznej 
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1. Pismo oznaczone datą, danymi nadawcy i adresata. 
2. Jasne sprecyzowanie oczekiwań, wniosków, uwag, zarzutów. 
3. W miarę możliwości – wskazanie podstawy prawnej. 
4. Udowodnienie swoich uprawnień, udowodnienie i uwiarygodnienie stawianych 

zarzutów i wniosków. 
5. Gromadzenie dokumentacji i dowodów, czynny udział w postępowaniu 

dowodowym. 
6. DOKUMENTOWANIE: wysyłki, odbioru, złożenia pisma, złożenia informacji ustnej  

i telefonicznej (notatki służbowe). W terenie – dokumentowanie faktów (zdjęcia, 
filmy, spisywanie okoliczności). UWAGA – dowody pozyskane nielegalnie (np. 
nagrania z podsłuchu lub mikrokamery) nie mogą być uznane za dowód w 
postępowaniu administracyjnym (i w każdym innym). 

www.greenmind.pl 



DOSTĘP DO INFORMACJI 
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Dostęp do informacji: po co? 
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1. By nie być zaskoczonym planowanymi zagrożeniami dla środowiska (np. nową 

inwestycją lub planem zagospodarowania przestrzennego). 
2. By móc zabrać głos w sprawie i żądać jego uwzględnienia. 
3. By wezwać organ administracji publicznej do działania. 
4. By poznać stan środowiska i jego zagrożenia. 
5. By wiedzieć, jak wydatkowane są fundusze publiczne. 
6. By zwiększyć przejrzystość postępowań administracyjnych. 
7. By pozyskać narzędzie miękkiego nacisku na podmioty negatywnie oddziałujące 

na środowisko. 
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Jakie informacje mogą być dla nas istotne? 
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1. Informacje publiczne. 
2. Informacje o środowisku i jego ochronie. 
3. Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne. 
4. Informacje o zamówieniach publicznych i konkursach ofert. 
5. Informacje o projektach aplikujących o wsparcie z funduszy 

publicznych. 
6. Publikacje prasowe. 
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Podstawowe przepisy 
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Przepisy międzynarodowe: 
1. Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska podpisana 
dnia 25 czerwca 1998 r. w Aarhus (tzw. Konwencja z Aarhus)  

2. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG  
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Podstawowe przepisy 
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Przepisy krajowe: 
1. Konstytucja RP 
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej – dalej: ustawa DIP 
3. 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 – dalej: 
ustawa OOŚ 
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Czym jest „informacja publiczna” 
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Informacje publiczne -  to uogólniając - informacje o różnych 

aspektach działania i funkcjonowania władz publicznych i 

innych podmiotów wykonujących zadania publiczne oraz 

dysponujących majątkiem publicznym.  
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Informacja o środowisku i jego ochronie 
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Według Konwencji z Aarhus*: 
 
Każda informacja w formie pisemnej, wizualnej, słownej, 
elektronicznej lub jakiejkolwiek innej materialnej formie, dotycząca: 
 
a) stanu elementów środowiska, takich jak powietrze i atmosfera, 
woda, gleba, grunty, krajobraz i obiekty przyrodnicze, różnorodność 
biologiczna oraz jej składniki, w tym genetycznie zmodyfikowane 
organizmy, oraz wzajemnego oddziaływania pomiędzy tymi 
elementami 
 
* - rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1367/2006 rozszerzyło definicję informacji  o środowisku i 
jego ochronie 
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Informacja o środowisku i jego ochronie 
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Według Konwencji z Aarhus*: 
 
b) czynników takich jak substancje, energia, hałas i promieniowanie,  
a także działań i środków, włączając w to środki administracyjne, 
porozumienia dotyczące ochrony środowiska, wytyczne polityki, 
ustawodawstwo, plany i programy, które mają lub mogą mieć wpływ 
na elementy środowiska w zakresie określonym powyżej pod lit. a), 
oraz rachunków zysków i strat i innych ekonomicznych analiz lub 
opracowań wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących środowiska 
 
* - rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1367/2006 rozszerzyło definicję informacji  o środowisku i 
jego ochronie 
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Informacja o środowisku i jego ochronie 
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Według Konwencji z Aarhus*: 
 
c) stanu zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, warunków życia ludzkiego, 
miejsc o znaczeniu kulturowym oraz obiektów budowlanych,  
w zakresie w jakim wpływa lub może wpływać na nie stan elementów 
środowiska, lub, za pośrednictwem tych elementów, czynniki, 
działania lub środki wymienione pod lit. b. 
 
* - rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1367/2006 rozszerzyło definicję informacji  o środowisku i 
jego ochronie 
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Informacja o środowisku i jego ochronie 
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Czy udostępnianie informacji o środowisku należy rozumieć jako 
udostępnianie dokumentów? 
 
NIE. Pojęcie dostępu do informacji jest szersze. Dostęp do informacji 
oznacza udostępnienie przez organ administracji publicznej samej 
informacji, bez względu na źródło, w którym ona się znajduje.  
Może to być m.in. informacja specjalnie w tym celu spreparowana  
na podstawie wielu dokumentów lub innych źródeł (np. wiedzy osób 
zatrudnionych w organie).  
Przepisy o dostępie do informacji o środowisku nakazują 
udostępnianie informacji, a nie tylko dokumentów. 
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Informacja o środowisku i jego ochronie 
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Bierne i czynne (aktywne) udostępnianie informacji 
 
Bierne udostępnianie informacji polega na tym, że organ przekazuje ją 
na wniosek zainteresowanej osoby.  
 
Czynne udostępnianie polega natomiast na gromadzeniu i 
przetwarzaniu przez organ administracji pewnych danych w celu 
udostępniania ich społeczeństwu oraz na ich aktywnym 
rozpowszechnianiu (np. poprzez komunikaty, wydawanie publikacji, 
umieszczanie na stronach internetowych, konferencje prasowe).  

www.greenmind.pl 



Konstytucja RP a dostęp do informacji 
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Artykuł 74 ust. 3 Konstytucji RP:  
„Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska” 
 
Art. 61 Konstytucji RP - m.in.:  
„1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne 
(...) organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych 
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują 
one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym 
lub majątkiem Skarbu Państwa” 
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Konstytucja RP a dostęp do informacji 
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Zapisy Konstytucji RP mają szersze znaczenie niż zapisy ustawy DIP 
(por. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2002 r., 
sygn. akt K 38/01). 
 
Zakres prawa do informacji nie jest wyznaczony wyłącznie przez 
ustawę DIP i ustawę OOŚ. 
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Podwójna definicja: 
• ogólna: art. 9 ust. 1 ustawy OOŚ – wszystkie informacje w formie 

pisemnej, wizualnej, fonicznej i baz danych o stanie środowiska  
i jego ochronie – definicja bardzo szeroka 

• wyliczenie: art. 21 ust. 2 ustawy OOŚ – dokumenty które powinny 
się znajdować w publicznie dostępnych wykazach danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie – tu znajduje się przykładowe (!) wyliczenie dokumentów 
podlegających udostępnieniu (nie jest to jednak katalog 
zamknięty); dokumenty te są udostępniane w specjalnym trybie  
(w dniu złożenia wniosku i bez opłat za wyszukiwanie) 
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Art. 9 ustawy OOŚ: udostępnieniu podlegają, w każdej formie, 
informacje dotyczące: 
• 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 GMO, oraz ich wzajemnego oddziaływania, 

• emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także 
zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy 
środowiska,  
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Art. 9 ustawy OOŚ: udostępnieniu podlegają, w każdej formie, 
informacje dotyczące (c.d.): 
• 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 oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i 
działań, które mają na celu ochronę tych elementów, wpływu stanu 
środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki,  

• raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, 
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Art. 9 ustawy OOŚ: udostępnieniu podlegają, w każdej formie, 
informacje dotyczące (c.d.): 
• analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych, 
• stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu 

obiektów kultury i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim 
oddziałują na nie lub mogą oddziaływać stany elementów 
środowiska lub elementy środowiska, emisje i zanieczyszczenia.  
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Art. 8 ustawy OOŚ: udostępnianiu podlegają nie tylko informacje 
będące faktycznie w fizycznym posiadaniu danego organu, ale także 
te, które są dla tego organu przeznaczone (dot. np. obowiązku 
składania wykazów emisji zanieczyszczeń przez przedsiębiorców do 
odpowiednich urzędów) 
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Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy OOŚ, jeżeli wniosek dotyczy informacji 
niebędącej w posiadaniu organu, do którego trafił wniosek  
o udostępnienie informacji i nieprzeznaczonej dla tego organu, organ 
ten ma obowiązek: 
• przekazać niezwłocznie wniosek organowi, w którego posiadaniu 

znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest 
przeznaczona, i powiadamia o tym wnioskodawcę, 

• niezwłocznie zwrócić wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można 
ustalić organu, o którym mowa wyżej.  
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Komu przysługuje dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie? 
 
Każdemu -  „każdy” oznacza rzeczywiście każdą osobę fizyczną lub prawną, a także 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  
  
Podmioty te nie muszą swojego wniosku o udostępnienie informacji uzasadniać. 
 
Nie muszą też wykazywać się jakimkolwiek interesem w sprawie (w szczególności 
interesem prawnym lub faktycznym), obywatelstwem, miejscem zamieszkania czy 
siedziby.  
Prawo to przysługuje więc nie tylko obywatelom polskim, ale także obywatelom 
innych państw; nie tylko organizacjom pozarządowym, ale także polskim  
i zagranicznym przedsiębiorcom i innym podmiotom prawnym.  
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Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku 
 
Do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie zobowiązane są „organy 
administracji” (nie tylko organy ochrony środowiska, lecz organy posiadające 
informacje o środowisku i jego ochronie), które w ustawie OOŚ zdefiniowano 
następująco: 
• ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające 

w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, 
organy jednostek samorządu terytorialnego  

• inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie 
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 
ochrony (np. fundusze ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, spółki 
komunalne) – zobowiązane są do udzielenia informacji jedynie w zakresie 
realizowanych zadań publicznych 
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Forma wniosku o udostępnienie informacji o środowisku 
 
Zasadą przewidzianą w ustawie OOŚ jest wymóg pisemnego wniosku  
o udostępnienie informacji. Bez pisemnego wniosku może być natomiast 
udostępniona jedynie informacja niewymagająca wyszukiwania, która może być 
przekazana w formie ustnej. 
 
Ustawa OOŚ nie określa żadnych szczególnych wymagań ani co do treści ani formy 
wniosku. Wnioskodawcy mogą występować do organów administracji  
o udostępnienie informacji w różnej formie: zgłaszając się osobiście do biura, 
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub wysyłając pisemny wniosek przesyłką 
pocztową lub faksem. Wniosek musi być podpisany (nie jest wymagany bezpieczny 
podpis elektroniczny). 
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Forma udostępnienia informacji o środowisku 
 
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy OOŚ 
następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, 
którymi dysponuje organ administracji nie umożliwiają udostępnienia informacji  
w sposób i w formie określonych we wniosku.  
 
Nie ma przeciwwskazań do tego, aby wnioskodawca sam wykonał zdjęcia 
przeglądanych dokumentów, zamiast wnioskować o ich skopiowanie przez organ.  
 
Nie ma też przeszkód, aby zainteresowany robił np. odręczne notatki  
z przeglądanych dokumentów. 
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Terminy na udostępnienie informacji o środowisku 
 
1. Dokumenty, o których informacja powinna być opublikowana w publicznie 

dostępnym wykazie danych (czyli: dokumenty wymienione w art. 21 ust. 2 
ustawy OOŚ) – powinny być udostępnione w dniu złożenia wniosku  
o udostępnienie informacji. Nie ma znaczenia, czy organ dopełnił swojego 
obowiązku i rzeczywiście umieścił dane w wykazie. 

2. Pozostałe informacje powinny być udostępniane bez zbędnej zwłoki, nie później 
niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

3. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu do dwóch miesięcy ze względu na 
stopień skomplikowania sprawy (niezbędne będzie zastosowanie art. 36 KPA 
tzn. zawiadomienie wnioskodawcy).  
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Terminy na udostępnienie informacji publicznej 
 
1. Informacja publiczna powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
2. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu do dwóch miesięcy ze względu na 

stopień skomplikowania sprawy (niezbędne będzie zastosowanie  
art. 36 Kpa tzn. zawiadomienie wnioskodawcy).  
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Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie 

 
1. Art. 21 ust. 2 ustawy OOŚ wskazuje, jakie dane o dokumentach powinny być 

opublikowane w wykazie (nie jest to katalog zamknięty). 
2. Celem istnienia wykazu jest zapewnienie społeczeństwu możliwości szybkiego 

zidentyfikowania oraz zlokalizowania dokumentu zawierającego informacje o 
środowisku.  

3. Umieszczenie w wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji jest pierwszym 
etapem procedury udziału społecznego. 

4. Wykaz pełni też funkcję pierwotnego źródła informacji, gdyż zawarte w nim dane 
mogą dostarczyć istotnych z punktu widzenia środowiska informacji  
np. czy toczy się postępowanie, dotyczące lokalizacji inwestycji, czy dany podmiot 
posiada decyzję zezwalającą na odprowadzanie ścieków czy też nie, etc.  
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Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie 

 
1. Wykaz powinien być prowadzony przez organy właściwe w sprawach 

dokumentów, o których mają być dostępne dane w wykazie. 
2. Publicznie dostępny wykaz prowadzi się w formie elektronicznej; wykaz powinien 

być udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (obowiązek istnieje od 29 
grudnia 2006 r.). 

3. Wzór wykazu określony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  
o środowisku i jego ochronie.  
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Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie 

 
1. Dokumenty, o których dane muszą znajdować się w wykazie, udostępniane są w 

specjalnym trybie, tj. w dniu złożenia wniosku i bez żadnej opłaty (o ile wniosek 
dotyczy przeglądania dokumentów w siedzibie organu). 
 

2. Specjalny tryb udostępniania ww. dokumentów nie jest zależny od tego, czy organ 
dopełnił swe obowiązki i rzeczywiście umieścił dane o konkretnym dokumencie w 
wykazie. 
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• KPA reguluje m.in. zasady prowadzenia postępowań administracyjnych oraz 
udział stron i podmiotów na prawach stron w tych postępowaniach 

• strony postępowania informowane są o okolicznościach faktycznych i prawnych, 
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania (tzw. informacja faktyczna) oraz uzyskują niezbędne 
wyjaśnienia i wskazówki co do przepisów prawnych, tak aby nie poniosły szkody z 
powodu nieznajomości prawa (tzw. informacja prawna) 

• inni uczestnicy postępowania uzyskują od organów administracji publicznej 
informację prawną 

• strony i podmioty na prawach strony posiadają uprawnienie do wglądu do akt i 
dokonywania odpisów / kopii / notatek / fotografii 
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Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 
 
Ustawa OOŚ nie przewiduje opłaty za samo udostępnianie informacji, lecz za pewne 
konkretne czynności z tym związane: 
• wyszukiwanie informacji, 
• przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku  

o udostępnienie, 
• sporządzanie kopii dokumentów lub danych, 
• przesyłanie kopii dokumentów lub danych.  
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Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 
 
Nie pobiera się opłat za wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu 
dokumentów, o których dane powinny znaleźć się w publicznie dostępnym wykazie. 
 
Nie pobiera się opłaty, gdy wniosek o udostępnienie informacji został złożony przez 
organ administracji.  
 
Bezpłatne jest także udostępnienie „informacji niewymagającej wyszukiwania”. 
 
Stawki opłat: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.  
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. nr 215 poz. 1415) 
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Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 
 

• Opłata za wyszukanie informacji – 5 zł (jeżeli wymaga wyszukania do  
10 dokumentów; każdy dodatkowy dokument – mnożnik kwoty 5 zł x 0,1 zł 

• Opłata za przekształcenie informacji o środowisku – skanowanie:  
0,10 zł za stronę 

• Opłata za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A-4:  
0,15 zł za stronę kopii czarno – białej, 1,5 zł za stronę kopii kolorowej  
(A-3 – stawka x2, A-2 – stawka x4, A-1 – stawka x8, A-0 – stawka x16) 

• Jeżeli udzielona informacji ma mieć formę elektroniczną – 1,5 zł za każdą płytę 
CD lub DVD 

• Opłata za przesłanie informacji (cena usługi pocztowej) 
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Opłaty za udostępnienie informacji publicznej 
 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej podmiot obowiązany do 
udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku 
sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę 
wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę  
w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, 
powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z 
wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, 
chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu 
lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
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Obligatoryjna odmowa udostępnienia informacji 
 
 

1. Należy odmówić udostępnienia informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby 
naruszyć: przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy o ochronie 
danych jednostkowych statystyki publicznej lub przepisy o ochronie danych 
osobowych 

2. Odmawia się udostępnienia informacji dotyczących spraw objętych toczącym 
się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym - jeżeli ujawnienie 
informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania 

3. Odmawia się udostępnienia informacji dotyczących spraw będących 
przedmiotem praw autorskich oraz patentowych - jeżeli udostępnienie mogłoby 
naruszyć te prawa 
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Obligatoryjna odmowa udostępnienia informacji 
 
 

1. Odmawia się udostępnienia dokumentów lub danych dostarczonych przez 
osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły 
zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu 

2. Odmawia się udostępnienia informacji dotyczących przedsięwzięć 
realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się 
postępowania z udziałem społeczeństwa 

3. Odmawia się udostępnienia  dokumentów lub danych, których ujawnienie 
mogłoby spowodować zagrożenie środowiska 

4. Odmawia się udostępnienia informacji dotyczących obronności  
i bezpieczeństwa państwa 
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Fakultatywna odmowa udostępnienia informacji 
 

Organ może wyłączyć z udostępniania pewne informacje: 
  
• dokumenty lub dane będące w trakcie opracowywania (wyjątek nie dotyczy 

jednak gotowych projektów dokumentów na kolejnych etapach ich 
zatwierdzania) lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się  
(np. notatki służbowe), 

• sytuacje, gdy wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty 
niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny, 

• tajemnicę handlową (jeśli podmiot przekazujący informację złożył uzasadniony 
wniosek o wyłączenie danej informacji z udostępniania; zasadność wniosku 
podlega ocenia organu, który zajmuje pisemne stanowisko w tej sprawie).  
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Forma odmowy udostępnienia informacji 
 

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku oraz informacji publicznej powinna mieć 
formę decyzji administracyjnej – o ile sprawa dotyczy tego typu informacji (co również może 
podlegać ocenie organów odwoławczych i sądu, o ile pismo organu ma walory decyzji). 
 
Środek odwoławczy od decyzji zależy od powodów odmowy jej udostępnienia.   
• Art. 22 ust. 1 ustawy DIP : „Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do 

informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę 
danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, 
skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu 
powszechnego o udostępnienie takiej informacji”.  

• Skarga do sądu administracyjnego z pewnością przysługuje w przypadku odmowy 
udostępnienia informacji o środowisku ze względu na ochronę: tajemnicy państwowej lub 
służbowej (czyli informacji niejawnych) lub tajemnicy statystycznej. 
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Sankcje za bezpodstawną odmowę udostępnienia informacji 
 

• Sąd administracyjny może nałożyć grzywnę z tytułu niezastosowania się do jego wyroku. 
• Zastosowanie mogą mieć także przepisy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. 
• Sąd administracyjny może nałożyć grzywnę za brak przekazania skargi do sądu. 
 
NSA w orzeczeniu I OSK 601/05 z dnia 24.05.2006 r. stwierdził: „Skarga na bezczynność 
organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem 
zaskarżenia na drodze administracyjnej.(…) K.p.a. nie ma zastosowania do udostępnienia 
informacji publicznej, gdyż ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera odesłanie do 
stosowania tego kodeksu jedynie w odniesieniu do decyzji o odmowie udzielenia informacji 
(…)”. 
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Sankcje za bezpodstawną odmowę udostępnienia informacji 
 

• Art. 23 ustawy DIP: „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia 
informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku” 

• Zastosowanie tej sankcji nie dotyczy sytuacji, gdy urzędnik odmówi udostępnienia 
informacji błędnie przypuszczając, że w danej sprawie występuje jeden z dopuszczalnych 
w ustawą wyjątków  

• Sankcja ta - jak się wydaje - może natomiast mieć zastosowanie do sytuacji kiedy organ nie 
odpowiada w żaden sposób na żądanie udostępnienia informacji czy też odmawia 
informacji bez powołania się na któryś z dopuszczalnych ustawą  powodów 
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Najczęstsze powody odmówienia udzielenia informacji lub bezczynności: 

 
• Ignorancja 
• Brak znajomości przepisów 
• Dane personalne osób trzecich / osób fizycznych – można je zamazać / zasłonić 
• Prawa autorskie – udostępnienie informacji do celów niekomercyjnych nie jest 

naruszeniem praw autorskich 
• Wątpliwości co do tego, czy wnioskowana informacja jest to informacją publiczną lub 

informacją o środowisku; jeżeli bowiem wnioskujemy o coś, co nie jest informacją 
publiczną – to organ nie wyda decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej 
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Działanie w przypadku bezczynności organu 
 
 

• Pisemne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 
• Jeżeli wezwanie nie przynosi rezultatu – złożenie skargi na bezczynność organu do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (skargę składa się za pośrednictwem podmiotu, 
którego zaniechanie jest przyczyną skargi) 

• Powyższe dotyczy zarówno informacji publicznych, jak i informacji o środowisku i jego 
ochronie 
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• www.informacjapubliczna.org.pl 
 

• www.ekoportal.gov.pl  
 

• www.gdos.gov.pl/Articles/view/5397/Zarzadzanie_informacja_o_srodowisku_Przewodnik 
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