
 
 
 

Lp. Wydział Nazwa rejestru, 
ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 

publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 

Cel Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za 

prowadzenie rejestru 

Zakres informacji gromadzonych w 
rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych 

lub innych ustaw 

1. Wydział 
Ochrony 
Środowiska 

Publicznie 
dostępny 
wykaz danych 
o dokumentach 
zawierających 
informacje o 
środowisku  
i jego ochronie* 
 
BAZA 
EKOPORTAL 

 
28.12.2006 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

od listopada 
2008 r. 

art. 19 ust. 6 i ust. 7a 
ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 roku 
– Prawo ochrony 
środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2008 r.  
Nr 25, poz. 150  
z późn. zm.)  
 
 
art. 22 ust. 1 oraz art. 
23 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. 
o udostępnienie 
informacji o 
środowisku i jego 
ochronie, udziale 
społeczeństwa w 
ochronie środowiska 
oraz o ocenach 
oddziaływania na 
środowisko (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.) 

wymóg 
ustawowy 

Wydział Ochrony 
Środowiska  
z siedzibą przy  
ul. Strumieńskiego 5,  
II p., pok. 2 i 3, 
w poniedziałek w godz. 
7:30 – 17:00, we wtorek, 
środę i czwartek w godz. 
7:30 – 15:30, w piątek 
w godz. 7:30 – 14:00 
e-mail:  
srodowisko@um.myslowice.pl 
 
Zespół Rolnictwa, Ochrony 
Przyrody oraz Eksploatacji 
Górniczej i Geologii: 
Bogumiła Kocur 
tel. (32) 31-82-047 
e-mail:  
b.kocur@um.myslowice.pl 
Michał Kozłowski 
tel. (32) 31-82-047 
e-mail:  
m.kozlowiski@um.myslowice.pl 
 
Zespół Ochrony 
Środowiska: 
tel. (32) 31-70-307 
 

Aurelia Sojka 
e-mail: 
a.sojka@um.myslowice.pl 
 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.), wg wzoru 
określonego zgodnie z art. 19 ust. 8 
cyt. ustawy Poś 
 
od listopada 2008 r. art. 21 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnienie informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) 
 
do dnia 15 listopada 2010 r. – 
rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 
wzoru publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego 
ochronie (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, 
poz. 827) 
od dnia 16 listopada 2010 r. – 
rozporządzenie z dnia 22 września 
2010 r. w sprawie wzoru oraz 
zawartości i układu publicznie 
dostępnego wykazu danych o 
dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego 
ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249) 

1. Ograniczenia w udostępnianiu 
informacji wynikają z ustawy  
27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) – od listopada 
2008 roku wynikają z ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnienie 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 
 
2. Dane osobowe podlegają ochronie 
i udostępniane są na zasadach 
określonych w ustawie z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 

                                                 
* MoŜliwość wyszukania kart za pośrednictwem strony internetowej BIP UM Mysłowic: http://www.bip.myslowice.pl/index.php?id=4028 oraz http://www.ekoportal.gov.pl (Zakładka: Informacje 
o Środowisku / Wyszukiwanie Kart w Wykazie) 
Dodatkowo informacje udzielane są na pisemny wniosek oraz telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Strumieńskiego 5, II p., pok.2 i 3, w godz. pracy 
Urzędu Miasta Mysłowice 



Aneta Kmiotek  
e-mail: 
a.kmiotek@um.myslowice.pl 
Beata Gitner 
e-mail:  
b.gitner@um.myslowice.pl 
 

2. Wydział 
Ochrony 
Środowiska 

Rejestr sprzętu 
pływającego 
słuŜącego do 
połowu ryb 

1999 r. art. 20 ust. 3 ustawy 
z dnia 18 kwietnia  
1985 r. o rybactwie 
śródlądowym  
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 
185, poz. 147 z późn. 
zm.) 

wymóg 
ustawowy 

Wydział Ochrony 
Środowiska  
z siedzibą przy  
ul. Strumieńskiego 5,  
II p., pok. 3, 
w poniedziałek w godz. 
7:30 – 17:00, we wtorek, 
środę i czwartek w godz. 
7:30 – 15:30, w piątek 
w godz. 7:30 – 14:00 
e-mail:  
srodowisko@um.myslowice.pl 
 
Zespół Rolnictwa, Ochrony 
Przyrody oraz Eksploatacji 
Górniczej i Geologii: 
Małgorzata Siciarz 
tel. (32) 31-82-047 
e-mail: 
m.siciarz@um.myslowice.pl 
 

art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym 
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 147 
z późn. zm.) 

Rejestr ma charakter niejawny 

3. Wydział 
Ochrony 
Środowiska 

Rejestr 
zwierząt 
naleŜących do 
gatunków 
podlegających 
ograniczeniom 
na podstawie 
przepisów 
prawa Unii 
Europejskiej 

2000 r. art. 64 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 z 
późn. zm.) 

wymóg 
ustawowy 

Wydział Ochrony 
Środowiska  
z siedzibą przy  
ul. Strumieńskiego 5,  
II p., pok. 3, 
w poniedziałek w godz. 
7:30 – 17:00, we wtorek, 
środę i czwartek w godz. 
7:30 – 15:30, w piątek 
w godz. 7:30 – 14:00 
e-mail:  
srodowisko@um.myslowice.pl 
 
 
Zespół Rolnictwa, Ochrony 
Przyrody oraz Eksploatacji 
Górniczej i Geologii: 

art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 z późn. zm.) 

Rejestr ma charakter niejawny 



tel. (32) 31-82-047 
e-mail: 
m.siciarz@um.myslowice.pl 
 

4. Wydział 
Ochrony 
Środowiska 

Rejestr 
posiadacza 
odpadów lub 
prowadzącego 
transport 
odpadów, który 
jest zwolniony 
z obowiązku 
uzyskania 
zezwoleń na 
zbieranie, 
transport, 
odzysk lub 
unieszkodliwia
nie odpadów 

2004 r. 
 
 
 
 
 
 

od dnia 
23.01.2013 r. 

art. 33 ust. 5 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach  
(t.j. Dz. U. z 2010 r.  
Nr 185, poz. 1243  
z późn. zm.) 
w związku z  
art. 233 ust. 2 i ust. 3 
oraz art. 235 ust. 1 i ust. 
3 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o 
odpadach  
(Dz. U. z 2013,  
poz. 21) 

zgłoszenie do 
rejestru przez 
posiadacza 

odpadów lub 
prowadzącego 

transport 
odpadów - 

wymóg 
ustawowy 

Wydział Ochrony 
Środowiska  
z siedzibą przy  
ul. Strumieńskiego 5,  
II p., pok. 2, 
w poniedziałek w godz. 
7:30 – 17:00, we wtorek, 
środę i czwartek w godz. 
7:30 – 15:30, w piątek 
w godz. 7:30 – 14:00 
e-mail:  
srodowisko@um.myslowice.pl 
 
Zespół Ochrony 
Środowiska: 
Beata Gitner 
tel. (32) 31-70-307 
e-mail: 
b.gitner@um.myslowice.pl 
 

art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 z późn. zm.) - w zakresie 
transportu odpadów obowiązuje do 
czasu utworzenia rejestru na podst. 
art. 49 ust. 1 ustawy odpadach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 21) 
w zakresie transportu odpadów 
obowiązuje do czasu utworzenia 
rejestru na podst. art. 49 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

Ograniczenia w udostępnianiu 
informacji wynikają z ustawy  
27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) – od listopada 
2008 roku wynikają z ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnienie 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 
 

 

5. Wydział 
Ochrony 
Środowiska 

Informacja o 
wyrobach 
zawierających 
azbest 
 
 

2003 r. 
 

od 2007 r. 
Wojewódzka 

Baza Wyrobów  
i Odpadów 

Zawierających 
Azbest (WBDA) 

art. 162 oraz 163 ust. 1                                                       
ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 roku 
– Prawo ochrony 
środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2008 r.  
Nr 25, poz. 150 z późn. 
zm.)  
 

wymóg 
ustawowy 

Wydział Ochrony 
Środowiska  
z siedzibą przy  
ul. Strumieńskiego 5,  
II p., pok. 2, 
w poniedziałek w godz. 
7:30 – 17:00, we wtorek, 
środę i czwartek w godz. 
7:30 – 15:30, w piątek 
w godz. 7:30 – 14:00 
e-mail: 
srodowisko@um.myslowice.pl 
 
Zespół Ochrony 
Środowiska 
Beata Gitner 
tel. (32) 31-70-307 
e-mail:  
b.gitner@um.myslowice.pl 

art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku – Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których 
były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 8, poz. 31) 
 

Rejestr ma charakter niejawny 
 

Zbiór ogólnodostępny: 
http://www.bazaazbestowa.pl 

 
 
 

 


