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  Każdy ma prawo do informacji!
Obowiązujące w Polsce przepisy przyznają każdemu prawo do uzyskiwania od organów administracji 
i niektórych innych instytucji - informacji istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. „Każdemu” - 
czyli każdej osobie bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, ale też interes prawny czy 
faktyczny w sprawie. „Każdemu”, a więc także organizacji, instytucji, spółce itd., niezależnie od tego czy 
posiada osobowość prawną, niezależnie od tego gdzie ma swoją siedzibę, i również niezależnie od po-
siadania jakikolwiek interesu w sprawie.
Oznacza to, że osoba (czy organizacja) wnioskująca o informację nie musi wykazywać żadnego intere-
su, by dostać żądaną informację. Warto o tym pamiętać, gdyż czasami urzędnicy pytają, do czego po-
trzebujemy danej informacji, próbując od tego uzależnić jej przekazanie.
   
Powyższa zasada dotyczy obu omówionych niżej ustaw (grup przepisów) dotyczących udostępniania 
informacji.

  Dwie grupy przepisów - którą zastosować?
W polskim prawie obowiązują dwie główne grupy przepisów dotyczących udostępniania informacji: 
a) przepisy o dostępie do informacji publicznej: art. 611 Konstytucji RP i ustawa o dostępie do informacji 

publicznej2 (dalej: ustawa dip),
b) przepisy o dostępie do informacji o środowisku: art. 74 ust. 33 Konstytucji RP i ustawa o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko4 (dalej: ustawa ooś). 

 Warto pamiętać, że przepisy ustawy ooś wdrażają do prawa polskiego wymagania odpowiednich 
przepisów prawa międzynarodowego (konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - 
zwanej konwencją z Aarhus5) oraz prawa unijnego (dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego do-
stępu do informacji dotyczących środowiska6). We wniosku o udostępnienie informacji o środowisku 
można pomocniczo powołać się na przepisy konwencji i dyrektywy.

Większość informacji o środowisku jest jednocześnie informacjami publicznymi, czyli wytworzonymi przez 
organy władzy publicznej (np. zezwolenie na usunięcie drzew). 
W przypadku, gdy informację można zaliczyć zarówno do informacji o środowisku, jak i informacji pu-
blicznych, zastosowanie ma ustawa ooś (wynika to z art. 1 ust. 2 ustawy dip i potwierdzają to sądy admi-
nistracyjne w licznych wyrokach7). W takim przypadku, nawet jeśli złożymy wniosek o udostępnienie in-
formacji z powołaniem się na ustawę dip, organ rozpatrujący ten wniosek i tak ma obowiązek rozpatrzyć 
go w trybie ustawy ooś. Różnice między obydwoma ustawami przedstawiono w tabeli na końcu tekstu

1 Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności 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.

2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.)
3 Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
5 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w spra-

wach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706). Konwencja z Aar-
hus została przez Polskę ratyfikowana i i stanowi ona część polskiego porządku prawnego.

6 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 (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 41, str. 26)

7 Np. wyrok NSA z 20.03.2012 (I OSK 2451/11), wyrok NSA z 9.01.2020 r. (I OSK 3483/18), wyrok NSA z 24.02.2016 (I OSK 2267/14)
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.“Przekwalifikowanie” wniosku o udostępnienie informacji z ustawy dip 
na ustawę ooś może się więc wiązać np. z naliczeniem opłat za udo-
stępnienie informacji. 
W przypadku, gdy nie wiemy czy żądana przez nas informacja jest in-
formacją o środowisku, za to mamy pewność, że jest informacją pu-
bliczną (bo np. jest to informacja o finansach publicznych niezwiąza-
nych bezpośrednio z ochroną środowiska, informacja z zakresu pra-
wa budowlanego niezwiązana ze środowiskiem itp.), można złożyć 
wniosek powołując się na ustawę dip - co najwyżej organ samodziel-
nie przekwalifikuje wniosek. 

  Wniosek o udostępnienie 
informacji i informacje dostępne 
online

Najwygodniejszą formą zapoznania się z interesującymi nas infor-
macjami jest znalezienie ich w różnego rodzaju publicznie dostęp-
nych elektronicznych bazach danych, w tym w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP). Warto więc przed złożeniem wniosku sprawdzić, czy 
w BIP danego organu lub innej bazie nie znajdziemy szukanej infor-
macji.
Przeszukanie BIP przed złożeniem wniosku jest szczególnie istotne 
w przypadku poszukiwania informacji publicznej niebędącej infor-
macją o środowisku, a więc udostępnianej na podstawie ustawy dip, 
ponieważ ustawa dip za podstawową formę udostępniania informa-
cji uważa właśnie umieszczenie jej w BIP (dopiero, gdy informacja nie 
znajduje się w BIP, można składać wniosek o jej udostępnienie). To, 
czy dana informacja znajdzie się w BIP poszczególnych gmin, woje-
wództw, jednostek organizacyjnych gmin itp., wynika z ustaw lub de-
cyzji poszczególnych urzędów (ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, 
by w BIP-ie umieszczać więcej informacji niż tylko te obowiązkowe). 
W przypadku informacji o środowisku sytuacja wygląda nieco ina-
czej, ponieważ ustawa ooś zobowiązuje organy do udostępniania in-

Na przełomie 2013/2014 
roku Fundacja EkoRozwoju 
przeprowadziła 
monitoring praktyk 
udostępniania informacji. 
Różne urzędy pytaliśmy 
o liczbę wydanych 
w danym okresie decyzji 
zezwalających na 
usunięcie drzewa oraz 
prosiliśmy o udostępnienie 
wybranych decyzji.  
Najczęstszym problemem 
było niedochowanie 
terminu. W niektórych 
wypadkach przekroczenia 
sięgały wielu miesięcy. 
Czas odpowiedzi 
udzielanych przez 
Regionalne Dyrekcje 
Ochrony Środowiska (na 
wykresie), liczony od daty 
wysłania wniosku, wynosił 
nawet 90 dni”
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formacji na wniosek także wówczas, gdyby były one udostępnione w BIP czy 
innych bazach - choć oczywiście mogą informować nas dostępności infor-
macji online, co może spowodować, że zechcemy wycofać wniosek o udo-
stępnienie informacji, ponieważ uznamy, że wygodniej będzie nam znaleźć 
informację samodzielnie. W praktyce może się też zdarzyć, że udostępnia-
jąc nam dokument w formie elektronicznej, organ prześle link do tego doku-
mentu zamiast załączania go w formie pliku. Jedyną bazą, do której orga-
ny mogą odsyłać zamiast udostępniać informację o środowisku na wniosek 
jest baza danych o OOŚ prowadzona przez GDOŚ (http://bazaoos.gdos.gov.
pl/web/guest/home). Ponieważ jednak w bazie tej nie ma obecnie dostęp-
nych zbyt wielu dokumentów, to nie ma też do czego odsyłać. 
W niektórych przypadkach interesujący może się okazać Centralny rejestr 
form ochrony przyrody (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP) - znajdują się w nim 
podstawowe informacje o formach ochrony przyrody takich jak parki naro-
dowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody itd.
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku (np. o decy-
zjach administracyjnych, wnioskach o nie itd.) można znaleźć w ‘publicznie 
dostępnych wykazach danych o środowisko’ (pdwd). Wykaz taki nie pozwa-
la wprawdzie na zapoznanie się z samą treścią dokumentu, ale może po-
móc w jego zidentyfikowaniu (sprawdzeniu, że on istnieje, kiedy powstał itd.), 
co z kolei może pomóc w sformułowaniu wniosku o udostępnienie tego do-
kumentu (będziemy wiedzieć czego szukamy). Wykaz przypomina więc ka-
talog w bibliotece. Link do pdwd prowadzonego przez dany organ musi być 
umieszczony w BIP tego organu. Sam wykaz może być umieszczony na wła-
snym serwerze organu albo też na Ekoportalu - portalu prowadzonym przez 
Ministerstwo Środowiska: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearPa-
rams=true&urzad=&cid=4488825

W sytuacji, gdy w biuletynach, portalach danych, ani na stronach urzędów 
nie możemy znaleźć informacji, która nas interesuje, możemy złożyć pisem-
ny wniosek o jej udostępnienie (w zależności od rodzaju informacji - na pod-
stawie ustawy ooś albo dip). Wniosek złożyć można w formie tradycyjnego 
pisma (wysłanego pocztą lub złożonego w biurze podawczym w urzędzie), 
emaila lub przez ePUAP.
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Na drzewach, 
w alei pomiędzy 
miejscowościami 
Golbino i Dobieszewo, 
widać numery 
inwentaryzacyjne. Często, 
gdy takie oznakowania 
się pojawiają jest 
już mało czasu, by 
zatrzymać planowaną 
wycinkę. Tę aleję wycięto 
z powodu poszerzenia 
jezdni o kilkadziesiąt 
centymetrów.” 
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  W jakiej formie otrzymamy żądaną 
informację

Zgodnie z obydwoma wskazanymi wyżej ustawami, informacja powinna być udo-
stępniona w takiej formie, jaką wskażemy we wniosku (chyba że organ nie posiada 
technicznej możliwości udostępnienia w takiej formie - wówczas powinien nas o tym 
poinformować i zaproponować inną formę udostępniania). 
Możemy więc prosić o udostępnienie informacji w formie elektronicznej, w tym o prze-
słanie skanu dokumentów na wskazany adres mailowy, czy też o przesłanie kopii do-
kumentów pocztą. 
Warto pamiętać, że formą udostępnienia informacji może być także uzyskanie wglą-
du do określonych dokumentów na miejscu, w urzędzie. Przeglądając dokumenty na 
miejscu możemy je fotografować. Ta forma zapoznawania się z dokumentami po-
zwala więc często skrócić czas uzyskania do nich dostępu, a - w przypadku informa-
cji o środowisku - także uniknąć opłat za ich kopiowanie czy skanowanie. We wniosku 
o udostępnienie informacji możemy więc wskazać, że prosimy o udostępnienie in-
formacji na miejscu, a następnie - w ślad za złożonym wnioskiem - kontaktować się 
z danym organem telefonicznie, aby umówić się na wizytę w urzędzie.

  Ograniczenie prawa do informacji 
Obie omawiane ustawy określają szereg wyjątków od zasady udostępniania infor-
macji. Ustawa ooś zawiera w art. 16 dokładny katalog sytuacji, w których organ może 
odmówić informacji. Katalog wyjątków w ustawie dip jest nieco mniej jasny, ponieważ 
ustawa ta odsyła do tajemnic chronionych przez inne ustawy (nie wskazując dokład-
nie jakie to ustawy), a także ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej i ta-
jemnicę przedsiębiorcy. 
W każdym jednak przypadku organ odmawiając informacji musi powołać się na kon-
kretny wyjątek. Wyjątków tych nie można interpretować rozszerzająco.

Na stronie www.drzewa.org.pl,  
w zakładce PRAWO, można znaleźć 
zarówno wzory wniosków jak i opinie 
prawne na wybrane problemy  
i zagadnienia
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  Co w przypadku odmowy?
Odmowa udostępnienia informacji musi mieć formę decyzji 
administracyjnej wydanej przez dany organ; w decyzji tej powi-
nien być wskazany i uzasadniony powód odmowy. 
Od decyzji takiej można złożyć odwołanie do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego, a następnie - w przypadku nieko-
rzystnego rozstrzygnięcia SKO - skargę do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. 
W przypadku jednak, gdy organ milczy, tj. ani nie udostępnia in-
formacji, ani nie wydaje decyzji odmownej w ustawowym, masz 
możliwość złożenia na niego skargi na bezczynność do woje-
wódzkiego sądu administracyjnego. Taką samą możliwość 
masz wówczas, gdy np. twój wniosek o udostępnienie informacji 
zawierał trzy punkty, z czego uzyskałeś odpowiedź na dwa z nich, 
a trzeci został pominięty (wówczas skarga na bezczynność bę-
dzie dotyczyć tylko tego pominiętego punktu). Zanim jednak 
przejdziesz do takich działań, po prostu się upomnij o odpo-
wiedź - możesz wysłać e-maila albo zadzwonić do urzędu.
W przypadku, gdyby organ odmówił Ci informacji, ale nie formie 
decyzji administracyjnej (tylko np. w formie zwykłego maila czy 
pisma), również możesz złożyć skargę na bezczynność do wo-
jewódzkiego sądu administracyjnego (uprzednio możesz upo-
mnieć się o wydanie decyzji odmownej). Sąd, rozpatrując taką 
sprawę może nakazać organowi merytoryczne załatwienie spra-
wy zgodnie z ustawą, pozostawiając jednak do uznania orga-
nu czy będzie to udostępnienie informacji, czy decyzja odmow-
na (w postępowaniu w sprawie bezczynności sąd nie rozstrzyga 
czy informację danym przypadku należy udostępnić, a jedynie 
“zmusza” organ do podjęcia jakiejś czynności zgodnej z ustawą). 

  Jakich informacji o drzewach 
możemy poszukiwać?

Najczęściej, gdy widzimy wycinane drzewo lub świeżo wycię-
te drzewo, chcemy wiedzieć, czy wycinka była legalna, a jeśli 
tak, to jaki był jej powód. Powinniśmy więc poszukiwać wniosku 
o pozwolenie na usunięcie drzewa i decyzji w tej sprawie. Z re-
guły decyzje takie wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), a  
przypadku gdy drzewo usuwane jest z terenu należącego do 
gminy - starosta, a w miasta na prawach powiatu - marsza-
łek województwa.
Odrębną sytuacją są wycinki na terenach “zabytkowych” - w ta-
kich wypadkach decyzje wydaje wojewódzki konserwator zabyt-
ków, a w przypadku dużych miast i podpisania między prezyden-
tem a wojewodą stosownego porozumienia - miejski konserwator 
zabytków (o ile ta konkretna kompetencja w wyniku porozumienia 
została przeniesiona ze szczebla wojewódzkiego na miejski).

UWAGA!
Jeśli drzewo jest przycinane i znajduje się na terenie “zabyt-
kowym”, to decyzję na prowadzenie prac przy zabytku musiał 
wydać konserwator. Możemy się wtedy zwrócić do właściwe-
go urzędu ochrony zabytków o udostępnienie wniosku i decyzji 
w tej sprawie. Jednak w przypadku każdego innego terenu nie 

UWAGA! 
Jeśli okaże się, że właściwy organ 
nie dostał wniosku o pozwolenie 
na usunięcie drzewa (lub zgło-
szenia zamiaru usunięcia drze-
wa w przypadku osób fizycznych 
na cele niezwiązane z działalno-
ścią gospodarczą) i nie wydawał 
decyzji dla terenu, na którym od-
była się wycinka, to należy zgło-
sić się do organu z wnioskiem 
o wymierzenie kary administra-
cyjnej za nielegalne usunięcia 
drzewa. Organ może wtedy we-
zwać nas na świadka lub do zło-
żenia dodatkowych wyjaśnień. 
Sami też możemy zgłosić się jako 
świadek.
Inną sytuacją, która niepokoi, są 
ponumerowane sprejem drze-
wa albo z kropkami na pniach. 
Oznacza to, że została przepro-
wadzona inwentaryzacja i jej wy-
nikiem może być wycinka, choć 
kropki na pniach mogą też ozna-
czać, że drzewa są wyznaczo-
ne przez zarządcę do pielęgna-
cji i w ten sposób oznaczone są 
w terenie. Ślady takie mogą też 
zostawiać geodeci, żeby wie-
dzieć, które drzewa już pomierzy-
li, by przenieść je na mapę. Kiedy 
podejrzewamy, że ww. oznacze-
nia mogą sugerować planowa-
ną wycinkę, można z zapytaniem 
zwrócić się do organów wymie-
nionych w poprzednim akapi-
cie - w zależności od tego, gdzie 
znajduje się działka z tymi drze-
wami, czy jest to teren zabytko-
wy, czy nie itp. Miasta powinny 
mieć swoje portale z mapą tzw. 
kategorii własności (np. geopor-
tal czy system informacji prze-
strzennej), z której można się do-
wiedzieć, czy działka jest gminna, 
Skarbu Państwa, osoby fizycznej 
czy prawnej.
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trzeba mieć żadnego pozwolenia na cięcia. Ustawa o ochronie przyrody (z 2004 r. ze zm.) 
precyzuje tylko, że nie można poddać redukcji więcej niż 30% korony wykształconej w cią-
gu całego życia drzewa. Powyżej 30% - to uszkodzenie drzewa. Powyżej 50% to zniszczenie 
drzewa. W obu wypadkach należy zgłosić sprawę do właściwego urzędu, by została wy-
mierzona kara administracyjna (choć określenie tych procentów nie jest łatwe i urzędy 
czasem nie chcą wymierzać kar).

UWAGA!
W przypadku ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ może potraktować Twój 
wniosek jak wniosek o informację przetworzoną i będzie żądał od Ciebie uzasadnienia inte-
resu publicznego w udostępnieniu danej informacji8 (jeśli go nie wykażesz lub organ stwier-
dzi, że Twoje uzasadnienie nie jest wystarczające, informacja nie zostanie Ci udostępniona). 
Żeby tego uniknąć, wnioskuj o dokumenty, raporty, opracowania oraz dane liczbowe.
Utrzymuj życzliwe relacje z urzędnikami - może to zaowocować udzieleniem szerszej 
odpowiedzi czy np. skopiowaniem dokumentów bez żądania od Ciebie opłaty.

8 art. 3 ust. 1 DIP

ustawa ustawa dip ustawa ooś

główny, 
ogólny przepis 
nakazujący 
udostępnienie 
informacji 

Art. 1. 1. Każda informacja 
o sprawach publicznych stanowi 
informację publiczną w rozumieniu 
ustawy i podlega udostępnieniu 
na zasadach i w trybie określonych 
w niniejszej ustawie. 2. Przepisy 
ustawy nie naruszają przepisów 
innych ustaw określających 
odmienne zasady i tryb dostępu do 
informacji będących informacjami 
publicznymi.

Art. 8. 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. Władze 
publiczne są obowiązane do udzielania niezbędnej 
pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji 
o środowisku i jego ochronie. 3. Tryb udostępniania 
informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do 
Sejmu i Senatu określają ich regulaminy.

informacja 
udostępniana

Wszystkie informacje o sprawach 
publicznych, w szczególności 
(katalog otwarty):– informacje 
o polityce wewnętrznej 
i zagranicznej, w tym zamierzeniach 
działań władzy ustawodawczej 
i wykonawczej – informacje o trybie 
działania władz publicznych i ich 
jednostek organizacyjnych – treść 
i postać dokumentów urzędowych  
– treść innych wystąpień i ocen 
dokonywanych przez organy 
władzy publicznej – informacje 
o majątku publicznym   

Informacje dotyczące: stanu elementów środowiska 
(powietrza, wody, kopalin, klimatu, fauny i flory, itd.) 
emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących 
oddziaływać na ww. elementy środków, w tym 
administracyjnych i działań wpływających /mogących 
wpłynąć na ww. elementy, emisje i zanieczyszczenia oraz 
mających na celu ochronę ww. elementów (uwaga: ten 
pkt jest bardzo szeroki, „środkami administracyjnymi” 
są np. wszelkie decyzje administracyjne dotyczące 
środowiska, jak też plany / programy, których realizacja 
może wpłynąć na środowisko, a także środki finansowe 
przeznaczane na ochronę środowiska) analiz i założeń 
wykorzystanych w ramach ww. środków i działań (w tym 
punkcie mieszczą się np. złożone do organów wnioski 
o wydanie decyzji dotyczących środowiska oraz załączniki 
do tych wniosków) raportów nt. realizacji przepisów 
ochrony środowiska stanu zdrowia, bezpieczeństwa 
i warunków życia ludzi związanych ze stanem środowiska 
stanu obiektów kultury oraz obiektów budowlanych 
w zakresie w jaki oddziaływują na nie: stan elementów 
środowiska, emisje i zanieczyszczenia oraz ww. “środki”

Najważniejsze różnice między ustawą o dostępie do informacji publicznej 
a ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko



Jak uzyskać informacje o drzewach?

7

ustawa ustawa dip ustawa ooś

zakres 
zastosowania 
ustawy

Zgodnie z orzecznictwem NSA - 
ustawa ta nie ma zastosowania 
do informacji zaliczanych do 
„informacji o środowisku” (choćby 
były jednocześnie informacjami 
publicznymi)

Ma zastosowanie do ww. informacji o środowisku

uprawniony 
do uzyskania 
informacji

każdy każdy

zobowiązani 
do 
udostępniania 
informacji 

organy władzy publicznej,  
w tym organy administracji 
publicznej, sądów, państwowych 
i samorządowych osób prawnych, 
spółek z większościowym udziałem 
Skarbu Państwa i samorządu  
wszystkie inne podmioty, które 
dysponują majątkiem publicznym, 

władze publiczne, czyli: wszystkie organy administracji 
rządowej i samorządowej, podmioty wykonujące zadania 
publiczne dotyczące środowiska i jego ochrony (np. spółki 
komunalne mające w zakresie swojego działania sprawy 
ochrony środowiska - np. oczyszczanie ścieków), Sejm, 
Senat,  Prezydent RP,  sądy, trybunały,  organy kontroli 
państwowej i ochrony prawa (np. NIK, RPO itd.)

forma 
udostępniania 
informacji

Podstawową formą udostępniania 
informacji jest umieszczanie jej 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
(wniosek można składać tylko 
o taką informację, która nie jest 
dostępna w BIP) W przypadku 
informacji nieudostępnianych 
w BIP – w formie wskazanej we 
wniosku o udostępnienie: pisemnej 
na papierze, elektronicznej itd. 
(chyba że organ nie ma możliwości 
technicznych udostępnienia 
w żądanej formie). Formą 
udostępniania informacji jest 
także umożliwienie wstępu na 
posiedzenia kolegialnych organów 
władzy publicznej pochodzących 
z powszechnych wyborów 
i udostępnianie materiałów, 
w tym audiowizualnych 
i teleinformatycznych, 
dokumentujących te posiedzenia 

W formie wskazanej we wniosku o udostępnienie: 
pisemnej na papierze, elektronicznej itd. (chyba że organ 
nie ma możliwości technicznych udostępnienia w żądanej 
formie). Informacja powinna być udostępniona w żądanej 
formie nawet wówczas, gdy jest już dostępna w publicznie 
dostępnych bazach (np. w BIP); odesłanie do bazy może 
mieć miejsce tylko w przypadku, gdy chodzi o informację 
umieszczoną w bazie danych o OOŚ prowadzonej przez 
GDOŚ (ponieważ jednak ta baza nie zawiera zbyt wielu 
informacji, to w praktyce będzie to rzadka sytuacja)

forma wniosku z zasady pisemna: tradycyjne 
pismo, ePUAP lub e-mail ustna, 
jeśli informacja może być 
udostępniona niezwłocznie 

z zasady pisemna: tradycyjne pismo, ePUAP lub e-mail 
wyjątkowo: ustna – gdy informacja nie wymaga 
wyszukania (może być udzielona ‘od ręki’, w tym ustnie) 

podpis Nie jest wymagany podpis 
własnoręczny ani elektroniczny 
podpis zaufany. Zalecane jest 
jednak podpisanie pisma / maila.

Nie jest wymagany podpis własnoręczny ani elektroniczny 
podpis zaufany. Zalecane jest jednak podpisanie pisma / 
maila.

opłata Informacja z reguły bezpłatna, 
zarówno wyszukiwanie, jak 
i kopiowanie, skanowanie, etc. 
(wyjątkowo płatna: przetworzenie, 
szczególna forma). Opłata może 
być pobrana za nagranie na nośnik 
(np. płyta CD), jeśli zawartość 
informacji była tak duża, że nie 
można jej przesłać e-mailem. 
Opłata wynosi wówczas kilka zł.

Informacja z reguły płatna; wysokość opłat określona 
jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.11.2010 
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.  
Np. za wyszukanie do 10 dokumentów nalicza się 5 zł, 
za zeskanowanie 1 str. A4 – 0,10 zł. Nagranie na nośnik 
CD lub DVD kosztuje 1,50 zł.  Udostępnienie informacji, 
o której dane znajdują się w publicznie dostępnym 
wykazie danych (np. wnioski o wycinkę, jak i decyzje 
w tych sprawach), nie podlega opłacie za wyszukiwanie 
ani za  przeglądanie w siedzibie organu (pobierana jest 
natomiast opłata za przesłanie informacji pocztą czy za 
zeskanowanie dokumentów).
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ustawa ustawa dip ustawa ooś

czas na 
udostępnienie

Niezwłocznie, do 14 dni; 
maksymalnie (w przypadku 
skomplikowanej sprawy 
i przedłużenia terminu na 
odpowiedź przez podmiot 
zobowiązany do udostępnienia 
w ciągu tych 14 dni) - 2 miesiące.

Niezwłocznie, do 30 dni; maksymalnie  (w przypadku 
skomplikowanej sprawy i przedłużenia terminu na 
odpowiedź przez organ w ciągu tych 30 dni) - 2 miesiące.  
Informacja, o której dane znajdują się w publicznie 
dostępnym wykazie danych (np. wnioski o wycinkę, 
jak i decyzje w tych sprawach), ma być udostępniona 
w ciągu trzech dni od złożenia wniosku.

informacja 
przetworzona

Informacja publiczna przetworzona 
udostępniana jest tylko w takim 
zakresie, w jakim jest to szczególnie 
istotne dla interesu publicznego.

Nie ma przepisu o informacji przetworzonej, więc 
informacje przetworzone powinny być udostępnianie 
w taki sam sposób, jak informacje o środowisku 
nieprzetworzone.

podstawy 
ewentualnej 
odmowy

Ochrona informacji niejawnych 
oraz innych tajemnic ustawowo 
chronionych (katalog tych 
„innych tajemnic” jest w ustawie 
sprecyzowany), ochrona 
prywatności osoby fizycznej, 
tajemnica przedsiębiorcy (nie 
dotyczy informacji o osobach 
pełniących funkcje publiczne, 
mających związek z pełnieniem 
tych funkcji, w tym o warunkach 
powierzenia i wykonywania funkcji, 
oraz przypadku, gdy osoba fizyczna 
lub przedsiębiorca rezygnują 
z przysługującego im prawa) 

Ściśle wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy (m.in. ochrona 
danych osobowych, ochrona informacji o wartości 
handlowej, ochrona informacji niejawnych) oraz w art. 
16 ust. 2 (m.in. wniosek zbyt ogólny i niedoprecyzowany 
mimo wezwania, wniosek w sposób oczywisty niemożliwy 
do zrealizowania). Przed dokonaniem odmowy, organ 
powinien wyważyć, czy w danym przypadku ważniejszy 
jest interes publiczny przemawiający za udostępnieniem 
informacji, czy też dobro chronione wyjątkiem. 

forma 
odmowy

decyzja administracyjna decyzja administracyjna


