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 Pytanie Zakres odpowiedzi Uwagi 
Lp. I. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ    
1 Czy organ gminy posiada Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)? TAK/TAK: WIĘCEJ NIŻ JEDEN BEZ 

PROBLEMU/TAK: WIĘCEJ NIŻ 
JEDEN Z PROBLEMEM/NIE 

Procedura badania w pkt 1: 
poszukujemy po wejściu na 
stronę gminy 

2 Miejsce prowadzenia BIP Strona urzędu gminy jest 
jednocześnie stroną BIP; Na 
stronie urzędu wydzielono 
miejsce na BIP; Ze strony urzędu 
gminy przekierowanie na stronę 
BIP 

W przypadku nieskutecznego 
przekierowania  w dniu badania 
– należy przeprowadzić kolejne 
sprawdzenie w dniu następnym 
(wpisując dodatkową datę w 
oknie „kolejna data badania - 
jeśli w pkt 2 badania wystąpił 
taki przypadek” – góra kolumny 
w arkuszu badania) 

3 Czy wszystkie obwieszczenia/zawiadomienia/ogłoszenia) dotyczące 
postępowań będących w kompetencji organu gminy, mogących mieć 
wpływ na środowisko ([1] postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, [2] konsultacje prognoz 
oddziaływania na środowisko np. zmian w mpzp) są zamieszczane na 
BIP)? 

TAK/NIE/N Uwaga: w dalszej części badania 
– w arkuszu badania używa się 
w listach rozwijanych skrótów – 
dla [1] = DŚU, dla [2] – prognoza 
do zmian w mpzp lub prognoza; 
N przyznaje się w sytuacji, gdy 

                                                           
1 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 
http://greenmind.pl/wp-content/uploads/2014/11/D20030706.pdf  

http://greenmind.pl/wp-content/uploads/2014/11/D20030706.pdf
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 Pytanie Zakres odpowiedzi Uwagi 
informacji nie da się wyszukać w 
racjonalnym czasie, a nie jest 
możliwe pewne stwierdzenie, że 
jej nie ma (oznaczenie stosuje 
się do tej sytuacji w dalszej 
części badania – jeśli 
dopuszczono taką możliwość w 
zakresie odpowiedzi) 

4 Które z powyższych znajdują się na stronie urzędu (poza BIP)? DŚU i prognoza do zmian w 
mpzp/DŚU/prognoza do zmian 
w mpzp/ŻADNE/NIE DOTYCZY 

NIE DOTYCZY – gdy w pkt 
3/powyżej/ badania wybrano 
NIE 

5 Ile jest miejsc na BIP, w których umieszcza się informacje(m.in. 
obwieszczenia/zawiadomienia/ogłoszenia) dotyczące postępowań 
będących w kompetencji organu gminy, mogących mieć wpływ na 
środowisko (postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko np. 
zmian w mpzp)? 

„liczba” Wyłączamy wykaz, o którym 
mowa w II części badania 

6 Po wejściu na BIP ile kolejnych „kliknięć” należy zrobić, aby dostać się do 
miejsca, w którym umieszcza się 
obwieszczenia/zawiadomienia/ogłoszenia dotyczące postępowań 
będących w kompetencji organu gminy, mogących mieć wpływ na 
środowisko (postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko np. 
zmian w mpzp)? 

„liczba”/N/NIE DOTYCZY W przypadku, gdy takich miejsc 
jest kilka podać największą 
liczbą „kliknięć” ” tj. liczbę 
kolejnych „kliknięć” do 
najbardziej 
oddalonego/ukrytego miejsca  
(pozostałe zanotować w 
komentarzu w pkt 7); możliwe 
wpisanie: N lub NIE DOTYCZY - 
jeśli w pkt 3 wybrano NIE lub N 

7 Miejsce na komentarz w związku z doświadczeniami pkt 1-6 (należy 
obowiązkowo skomentować systuację, gdy w pkt 1 wybrano WIĘCEJ NIŻ 
JEDEN Z PROBLEMEM, jeśli sytuacja generuje inne problemy niż 

- - 
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 Pytanie Zakres odpowiedzi Uwagi 
nakładanie się czasowe BIPów utrudniające poszukiwanie i dostęp do 
informacji) 

8 Czy obwieszczenia/zawiadomienia/ogłoszenia dot. postępowań ws. 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji 
środowiskowych) są zamieszczane w  wydzielonym specjalnie dla nich 
miejscu lub miejscu, w którym umieszcza 
obwieszczenia/zawiadomienia/ogłoszenia dot. wyłącznie spraw 
dotyczących środowiska?  

TAK/NIE/NIE DOTYCZY/N Czy lista 
obwieszczeń/zawiadomień/ogło
szeń prezentowana na stronie 
umożliwia stwierdzenie jakiej 
sprawy dotyczą (np. zawierając 
nazwę przedsięwzięcia, 
informację o przedmiocie 
postępowania)? Uwaga: nie 
chodzi o wykaz będący 
przedmiotem badania w II 
części. NIE DOTYCZY - gdy na BIP 
lub stronie urzędu nie ma 
informacji o DŚU 

9  Czy obwieszczenia/zawiadomienia/ogłoszenia dotyczące postępowań w 
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są w sposób 
informujący czego dotyczą (bez konieczności kolejnego klikania – 
wchodzenia dalej lub otwierania załączonego dokumentu? 

TAK/NIE/RÓŻNIE/NIE DOTYCZY Czy lista 
obwieszczeń/zawiadomień/ogło
szeń prezentowana na stronie 
umożliwia stwierdzenie jakiej 
sprawy dotyczą (np. zawierając 
nazwę przedsięwzięcia, 
informację o przedmiocie 
postępowania)?; NIE DOTYCZY - 
gdy na BIP lub stronie urzędu 
nie ma informacji o DŚU 

10 Czy dla obwieszczeń/zawiadomień/ogłoszeń istnieje możliwość 
skorzystania z efektywnej wyszukiwarki? 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY Sprawdzić czy można wyszukać 
te dot. wydania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

11 Czy w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na BIP TAK/NIE/RÓŻNIE/NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY - gdy na BIP lub 
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 Pytanie Zakres odpowiedzi Uwagi 
umieszcza się informacje o wszczęciu postępowania ws. wydanie tej 
decyzji i innych dokumentach powiązane np. informacje o zebranym 
materiale dowodowym, o uzgodnieniu regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, o opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
itp.? 

stronie urzędu nie ma 
informacji o DŚU 

12 Czy obwieszczenia/zawiadomienia/ogłoszenia oraz inne informacje dot. 
tej samej sprawy (postępowania) są w pogrupowane lub podlinkowane 
wzajemnie? 

TAK/NIE/RÓŻNIE/NIE DOTYCZY Czy po wejściu na dane 
obwieszczenie/ 
zawiadomienie/ogłoszenie 
znajdziemy podlinkowanie 
dokumenty w sprawie lub 
wyszukiwarka umożliwia po 
wpisaniu nr sprawy wyszukanie 
powiązanych dokumentów? NIE 
DOTYCZY - gdy na BIP lub 
stronie urzędu nie ma 
informacji o DŚU 

13 Test: spróbuj na BIP wyszukać w racjonalny sposób (czas) wszystkie 
obwieszczenia/zawiadomienie/ogłoszenia o wydaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach z roku 2014 i określić ich liczbę 

„liczba”/N/NIE DOTYCZY wpisz liczbę 
obwieszczeń/zawiadomień/ogło
szeń; N jeśli w racjonalnym 
czasie podanie tej liczby jest 
niemożliwe; NIE DOTYCZY - jeśli 
nie ma DŚU 

14 Miejsce na komentarz w związku z doświadczeniami pkt 8-13 - - 
15 Czy na BIP można znaleźć aktualny gminny program ochrony środowiska? TAK/NIE/N Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8 

lit. a UOOŚ powinien być na BIP 
umieszczony; Tworzy się go na 
mocy art. 17 ust. 1 POŚ 

16 Po wejściu na BIP ile kolejnych „kliknięć” należy zrobić, aby dostać się do 
miejsca, w którym go umieszczono? 

„liczba”/NIE DOTYCZY Należy wpisać liczbę kliknięć lub 
NIE DOTYCZY jeśli w pkt 15 
wybrano NIE lub N 
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 Pytanie Zakres odpowiedzi Uwagi 
17 Czy na BIP można znaleźć aktualny raport z wykonania gminnego 

programu ochrony środowiska (raporty są sporządzane co 2 lata)? 
TAK/NIE/N Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8 

lit. a UOOŚ powinien być na BIP 
umieszczony; Raporty tworzy 
się na mocy art. 18 ust. 2 POŚ 

18 Po wejściu na BIP ile kolejnych „kliknięć” należy zrobić, aby dostać się do 
miejsca, w którym umieszczono aktualny raport? 

„liczba”/NIE DOTYCZY Należy wpisać liczbę kliknięć lub 
NIE DOTYCZY jeśli w pkt 17 
wybrano NIE lub N 

19 Miejsce na komentarz w związku z doświadczeniami pkt 15-18 -  
20 Data najstarszego  z wpisów na BIP dotyczących 

obwieszczeń/zawiadomień/ogłoszeń dotyczących postępowań będących 
w kompetencji organu gminy, mogących mieć wpływ na środowisko ([1] 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, [2] konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko 
np. zmian w mpzp) 

data w formacie rok-miesiąc-
dzień” np. 2014-01-01; możliwe 
również NIE DOTYCZY lub N 

Przedmiotem badania w tym 
pkt nie jest archiwum 

21 Data najświeższego z wpisów na BIP dotyczących 
obwieszczeń/zawiadomień/ogłoszeń dotyczących postępowań będących 
w kompetencji organu gminy, mogących mieć wpływ na środowisko 
(postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, konsultacje 
prognoz oddziaływania na środowisko np. zmian w mpzp)? 

data w formacie rok-miesiąc-
dzień” np. 2014-01-01; możliwe 
również NIE DOTYCZY lub N 

 

22 Czy BIP ma archiwum? TAK/NIE Chodzi o archiwum informacji 
usuniętych ze strony np. 
dotyczących postępowań 
starszych niż kilka lat; 
oznaczone ARCHIWUM lub w 
inny jednoznaczny sposób 

 II. PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH 
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO 
OCHRONIE 

  

23 Czy publicznie dostępny wykaz danych jest umieszczony na BIP (w formie TAK/NIE/N Art. 23 ust. 1 UOOŚ: „(…) Organ 
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 Pytanie Zakres odpowiedzi Uwagi 
wykazu lub linku do wykazu)? administracji obowiązany do 

prowadzenia wykazu 
udostępnia go w Biuletynie In-
formacji Publicznej.” 

24 Czy jeśli wykazu nie ma na BIP, to jest udostępniony na stronie organu 
gminy poza BIP? 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY – gdy w pkt 23 
badania wybrano TAK 

25 Czy umieszczono go pod nazwą zbliżoną do nazwy, którą operuje się w 
UOOŚ? 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY Porównaj z: "publicznie 
dostępny wykaz danych o 
dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego 
ochronie"; NIE DOTYCZY jeśli nie 
ma wykazu 

26 Jeśli nie umieszczono go pod nazwą zbliżoną do nazwy, którą operuje się 
w UOOŚ to pod jaką 

„nazwa”/NIE DOTYCZY Należy wpisać nazwę lub NIE 
DOTYCZY jeśli nie ma wykazu 

27 System prowadzenia wykazu WŁASNY GMINY/EKOPORTAL/ 
SIOS/EDOS/INNY/NIE DOTYCZY 

 

28 Jeśli w pkt 27 badania wskazano INNY podaj nazwę systemu „nazwa”  
29 Po wejściu na BIP ile kolejnych „kliknięć” należy zrobić, aby dostać się do 

miejsca, w którym umieszczono wykaz ? Jeśli jest poza BIP, ale na stronie 
urzędu także podać liczbę tych „kliknięć”. 

„liczba”/NIE DOTYCZY Należy wpisać liczbę kliknięć; 
NIE DOTYCZY jeśli nie ma 
wykazu 

30 Miejsce na komentarz w związku z doświadczeniami pkt 23-29 - - 
31 Czy są uzasadnione wątpliwości, co do kompletności informacji w 

wykazie? 
TAK/NIE/NIE DOTYCZY  

32 Czy informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i 
jego ochronie są umieszczane w wykazie, zgodnie ze wzorem, w formie 
kart informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 22 września 2010 roku (str. 1, tabela)? 

TAK/TAK ALE NIE WSZYSTKIE 
NIE WSZYSTKIE POLA 
WYPEŁNIONO/NIE DOTYCZY 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsSe
rvlet?id=WDU20101861249 

33 Czy do kart informacyjnych dołącza się „Adres elektroniczny zawierający 
odnośnik do dokumentu” (str. 1 Rozporządzenia, tabela – wiersz 13)? 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY Nie jest obowiązkowy; zgodnie z 
uwagą 6 do Rozporządzenia (str. 
2); NIE DOTYCZY, gdy w pkt 33 
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 Pytanie Zakres odpowiedzi Uwagi 
badania wybrano NIE 

34 Miejsce na komentarz w związku z doświadczeniami pkt 33 i 34 
(obowiązkowo: krótka ocena systemu np. Ekoportal, EDOS, SIOS, o 
którym mowa w pkt 29 i 30 badania) 

- - 

35 Test: spróbuj w wykazie wyszukać w racjonalny sposób (czas) wszystkie 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z roku 2014 i określić ich 
liczbę 

„liczba”/N/NIE DOTYCZY Należy wpisać liczbę decyzji lub 
N jeśli w racjonalnym określenie 
jest  niemożliwe oraz NIE 
DOTYCZY jeśli w pkt 31 wpisano 
TAK 

36 Test: spróbuj w wykazie wyszukać w racjonalny sposób (czas) wszystkie 
zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z roku 2014 i określić ich liczbę 

„liczba”/N/NIE DOTYCZY Należy wpisać liczbę zezwoleń 
lub N jeśli w racjonalnym 
określenie jest  niemożliwe oraz 
NIE DOTYCZY jeśli w pkt 31 
wpisano TAK 

37 Miejsce na komentarz w związku z doświadczeniami pkt 35 i 36 - - 
38 Najstarsza informacja w wykazie (uwaga: może być oddzielny odnośnik 

do informacji np.  przed rokiem 2009) 
„data w formacie rok-miesiąc-
dzień” np. 2014-01-01 

Uwaga: możliwe 
zarchwizowanie informacji np. 
rok 2009 – jest dla wykazów 
przed ustawą UOOŚ, wcześniej 
były kategorie A, B itd., ale 
spotkać można też odnośniki do 
innych okresów np. jeśli urząd 
przeszedł na inny system 
wykazu (zaczął korzystać z 
Ekoportalu) itp. 

39 Najświeższa informacja w wykazie „data w formacie rok-miesiąc-
dzień” np. 2014-01-01 

 

 


