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Karta Opisu Usługi RO-18 
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. art. 8, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1029 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie 
informacji o środowisku (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 120). 

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki:  

 wniosek (druk RO-18/1) dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie www.powiat.kielce.pl, 

Opłaty:  

 Za wyszukanie informacji, przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, 
sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobierana jest opłata zgodnie  
z rozporządzeniem wymienionym w podstawie prawnej usługi,   

Wpłata na rachunek Starostwa Powiatowego w Kielcach – Bank  Getin Bank Noble Spółka Akcyjna Nr: 68 1560 
0013 2037 3600 2000 0004 

tytułem : za informację o środowisku 
następuje po pisemnym zawiadomieniu i ustaleniu przez organ administracji wielkości należnej opłaty. 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska (III piętro, pokój 345, 349 i 354, tel. 41-200-16-70, 41–200-14-71, 
41–200-14-72) 

Termin i sposób załatwienia sprawy:  

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dania złożenia wniosku. 
Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania.  

Tryb odwoławczy:  
wyłącznie w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku, która następuje w formie decyzji - Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji  
o odmowie udostępniania informacji  

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 
każdy, zgodnie z art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Uwagi: 
brak 
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