
 

 
Urząd Gminy 

Inowłódz 
 

KARTA USŁUGI RN 13 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO 
OCHRONIE 

 

Data 
zatwierdzenia: 
16.02.2021 r.  

Komórka 
organizacyjna: 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Tel./e-mail: 44 710 12 33 w. 18 

e-mail: srodowisko@inowlodz.pl 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY  

 

✓ Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku. 
 

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  

 
Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, pokój nr 7 
Urząd Gminy Inowłódz 
97-215 Inowłódz  
tel./fax (44) 710-12-33 
e-mail: gmina@inowlodz.pl 
 

 

 

III. OPŁATY  

 
✓ wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu dokumentów wyszczególnionych w publicznie 

dostępnym wykazie jest bezpłatne.  
✓ za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera 

się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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).  

✓ opłata może być uiszczona w kasie Urzędu Gminy Inowłódz lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd 
Gminy Inowłódz, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu nr 
rachunku:   
34 8985 0004 0000 0000 0071 0037 

 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA  

Władze publiczne udostępniają informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż 
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skompliko-
wania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sto-
suje się odpowiednio. 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY  

Nie dotyczy   

VI. PODSTAWA PRAWNA  

✓ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.)  
 

 

mailto:srodowisko@inowlodz.pl
mailto:gmina@inowlodz.pl
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(35)par(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(36)&cm=DOCUMENT


VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)  

Informacja udostępniana jest w sprawach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, będących przedmiotem postępowania administracyjnego o ustalenie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, usunięcia drzew lub krzewów, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, 
transporcie, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

 

 
 

VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

 
✓ wniosek o udostępnienie informacji o środowisku. 

 

 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE  

Anna Wilkowska – inspektor ds. ochrony środowiska   

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA I PODPIS 

 OPRACOWAŁ 
inspektor ds. ochrony 
środowiska 

Anna Wilkowska 16.02.2021 r.  

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dąbrowicz 16.02.2021 r. 

 

 

 

 

 

 


