Wykaz danych o dokumentach zawierających informację
o środowisku i jego ochronie.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 Nr 25
poz.150 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 19 ust. 2 i znajdujących się w ich
posiadaniu, a takŜe, zgodnie z art. 19 ust. 6 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych
wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Wykaz prowadzony jest w postaci komputerowej bazy danych zgodnie z formą
i układem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r.
(Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 827.)
Udzielanie informacji następuje zgodnie z trybem i zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat za
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat
(Dz. U. 2007 Nr 114, poz. 788)
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