
(miejscowoô, data) 

Imiç i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy. ............................................................................................. 

Adres. ...................................................................................................................................................... 

Nr telefonu: 

Urzqd Gminy Leoncin 
05-155 Leoncin 
ul. Partyzantów nr 3 

WNIOSEK 

0 UDOSTPNIENIE INFORMACJI 0 SR000WISKU I JEGO OCHRONIE 

Na podstawie art. 8 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa±dziernika 2008 r. a udostpnianiu informacji o 
rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 

oddziaywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) proszq o udostpnienie 
informacji o §rodowisku I jego ochronie w nastpujqpym zakresie: 
(naie2y wskazaC szczególowy zakres danych, np. nr wpisu do ,,Publicznie dostpnego wykazu danych o 
dokumentach zawierajcych informacje o .rodowisku i jego ochronie' udostpnionego w Biuletynie informacji 
Publicznej lirzçdu Gminy Leoncin) 

1. FORMA UDOSTPNIENIA INFORMACJI (proszç zaznaczyó wiasciwe pole): 

LI dostçp (wgId) do informacji w siedzibie urzdu 
Li kopia czarno-biaa 
Li kopia kolorowa 
Li pliki komputerowe - 	RODZAJ elektronicznego nonika danych: 

Li pyta CD 
Li pyta DVD 
Li inny - ................................................................................................. 

2. FORMA PRZEKAZANIA INFO RMACJI (proszq zaznaczyó wlasciwe pole): 

Li odbiOr osobicie przez Wnioskodawcq w siedzibie Urzdu 
Li przesanie pocztq na wskazany adres 
Li przestanie plikow pocztq eIektronicznq na adres e-mail: ............................................................... 

(o He specyfika dokumentu na to pozwaia) 

(podpis Wnioskodawcy) 

U WAG!: 
1. Za wyszukiwanie, przeksztatcanie informacji, sporzdzanie kopii dokumentOw lub danych oraz ich przestanie, 

organ administracji pobiera optaty zgodnie ze stawkami okreslonymi w rozporzdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 
12 listopada 2010 r. w sprawie optat za udostQpnianie informacji o srodowisku (Dz. U. z 2010 r., nr 215, poz. 1415). 

2. Udostpnienie informacji nastpuje bez zbdnej zwtoki, nie po±niej nit w ciqgu miesica od dnia otrzymania wniosku. 
Dopuszcza siq przedtu2enie tego terminu do dwOch miesicy ze wzgIdu na stopieñ skomplikowania sprawy. 

3. Wyszukiwanie I przeglqdanie w siedzibie organu administracji dokumentOw wyszczegOlnionych w publicznie dostpnym 
wykazie jest bezplatne. 

4. Organ administracji mo2e odmOwiá udostpnienia informacji o rodowisku I jego ochronie, jezeli: wymagatoby to 
dostarczenia dokumentOw lub danych bdqcych w trakcie opracowywania; wymagatoby to dostarczenia dokumentOw lub 
danych przeznaczonych do wewntrznego komunikowania si; wniosek jest w sposób oczywisty niemoIiwy do 
zrealizowania; wniosek jest sformutowany w sposOb zbyt ogOlny. 


