Zarządzenie Nr I/547/2004
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 7 października 2004 roku

w sprawie udostępniania informacji publicznych nie zamieszczonych
w Biuletynie Informacji Publicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568
i z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 10 i 15 ustawy z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) oraz §215 uchwały
Nr XIII/131/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 września 2003r.
w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia
5 listopada 2003r. Nr 241 poz. 2292), zarządza się, co następuje:
§1. 1. Informacja publiczna, która nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej, jest udostępniana przez Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego lub Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych, w formie
ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku, w przypadkach, kiedy może być ona
niezwłocznie udostępniona.
2. Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia,
udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – wzór wniosku określa załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2.

1. Udzielenie informacji publicznej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli udostępnienie informacji powoduje konieczność poniesienia
dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem jej udostępnienia
lub konieczność jej przekształcenia w inną formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy
pobiera się opłatę w wysokości:
- za kserokopię jednej strony formatu A4 -

0,50 zł

- za kserokopię jednej strony formatu A3 -

0,80 zł

- za informację na nośniku magnetycznym
pobraną z komputerowej bazy danych
(dyskietka 3,5 lub płyta CD-ROM)
-

0,50 zł za każdą przetworzoną pozycję.

3. W przypadku, gdy wysokość opłaty nie przekraczałaby jednorazowo
1,00 zł, informacja publiczna udostępniania jest bezpłatnie.
4. Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje wnioskodawcę
o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.
§3. 1. Opłatę, o której mowa w §2 ust. 2, wnioskodawca uiszcza w kasie Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przesyła na jego rachunek bankowy, dołączając
dowód jej uiszczenia do wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
2. Udostępnienie informacji publicznej następuje po potwierdzeniu obowiązku
uiszczenia opłaty.
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów lub
Kierownikom równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Jan Szostak

Załącznik do Zarządzenia
Nr I/547/2004 Prezydenta Miasta
z dnia 7 października 2004 roku

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię / Jednostka: ..............................................................................
Nr PESEL / REGON:............................................................................................
Adres: ......................................................................
Nr telefonu: ..............................................................
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
 ٱdostęp do przeglądania informacji w urzędzie  ٱkserokopia

 ٱpliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

 ٱdyskietka 3,5

 ٱCD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

 ٱPrzesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ..........................................
 ٱPrzesłanie informacji pocztą pod adres** ........................................................................
...........................................................................................................................................

 ٱOdbiór osobiście przez wnioskodawcę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

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

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

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wiąże się konieczność uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty
na zasadach i w trybie ustalonym zarządzeniem Nr I/547/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Św.
z dnia 7 października 2004 roku. W przypadku, gdy zgodnie z w/w zarządzeniem istnieje obowiązek uiszczenia
opłaty, wnioskodawca zostanie o powyższym powiadomiony.

