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Nazwa usługi:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1764),
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23
z późniejszymi zmianami).
Wymagane dokumenty:
 Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej. We wniosku należy określić
podmiot ubiegający się o udostępnienie informacji oraz sposób i formę jej udostępnienia.
Wzór wniosku w załączeniu do niniejszej karty usług. Druk wniosku można również
otrzymać w miejscu składania niniejszego wniosku ,
tj. w sekretariacie urzędu, I piętro pok. nr 10.
Opłaty:
 Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
 Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli Urząd Gminy i Miasta
będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we
wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości
odpowiadającej tym kosztom.
 Wnioskodawca zostanie powiadomiony przez urząd o wyżej wspomnianych kosztach
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Przewidywany termin załatwienia sprawy
 Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku ze względu
na stopień skomplikowania sprawy. W przypadku opóźnienia urząd powiadamia
wnioskodawcę.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Nazwa Stanowiska: Inspektor - Danuta Lizniewicz
 Nr pokoju:
I piętro, pok. nr 10
 Nr telefonu:
48 375 60 91, fax: 48 375 66 41
 Godziny Pracy:
7 30 – 15 30, środy : 8 30 – 16 30.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o umorzeniu lub odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje odwołanie,
które należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji , do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Gminy i Miasta
Drzewica.

Uwagi:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie pisemnej, wypełniając
druk lub w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z ustawą o informatyzacji.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we
wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę
o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki
sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca
w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób
wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie
informacji następuje w drodze decyzji.
Miejsce na notatki:
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
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WNIOSKODAWCA:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

Nazwisko i Imię...............................................
Adres: ............................................................

DRZEWICA

Numer telefonu: ………............

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: (Właściwe zaznaczyć)
o Udostępnienie na miejscu ( wgląd do dokumentów)
o Sporządzenie kopii dokumentu i odbiór osobiście przez wnioskodawcę
o Przesłanie informacji / kopii dokumentu*, pocztą elektroniczną na adres:
………………………………………………………
o Przesłanie informacji/kopii dokumentu* pocztą

.....................................................
Miejscowość, data

........................................................
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę skreślić niewłaściwe

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15
ustawy o dostępie do informacji publicznej.

