
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 6.2012 

Wójta Gminy Brańszczyk 
z dnia 28 lutego 2012 r. 

 

 
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji 
publicznej 
 
 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – 
zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej udostępniana jest na wniosek stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 

2. Wysokość opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej udzielonej  
w Urzędzie Gminy w Brańszczyku wynosi: 

 

1) 0,50 zł - jednostronna kserokopia formatu A4 czarno - biała . 
2) 1.00 zł - dwustronna kserokopia formatu A4 czarno- biała 
3) 1,00 zł – jednostronna kserokopia formatu A3 czarno - biała 
4) 2,00 zł - dwustronna kserokopia formatu A3 czarno - biała 
5) 0,50 zł - jednostronny wydruk komput. A4 czarno- biały 
6) 1,00 zł - jednostronny wydruk komput. A3 czarno- biały 
7) 0,10 zł - za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów  
8) 1,50 zł - zapis danych na płytę CD  

 
3. Za udostępnienie informacji publicznej Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść 

opłatę w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy w Brańszczyku lub na konto 298923 
1063 0500 0710 2005 0002. 

 

                                                                 § 2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy 

 

                                                                 § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
          
 
            
 
 
 
 



 
                                                                                           Załącznik do Zarządzenia Nr 6.2012  
                                                                                                            Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 lutego 2012 r. 

 

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

………………………………….. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy /nazwa firmy)  
………………………………….. 
(adres, telefon, ewentualnie adres e-mail) 

…………………………………..      Wójt Gminy Brańszczyk 

                                                   07 – 221 Brańszczyk 
                                                                                                   ul. Jana Pawła II 45 
  
    
 

                        WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam  
się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 
 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie 
mi powyższych informacji w następującej formie1: 
 

   udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w Urzędzie 
w uzgodnionym terminie, proponuję w dniu ………………………………. 

   kserokopie 

   w formie elektronicznej: 

   CD-ROM 

   inne formy: 

   przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: ……………………………….. 

   przesłanie informacji pocztą 

   odbiór osobiście przez wnioskodawcę 
 
Uzasadnienie wniosku2: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  
z późn. zm.). 

                                                                            ……………………………. 

         (podpis wnioskodawcy) 

                                                 
1
 Właściwe pola należy zaznaczyć, 

2
 Uzasadnienia wymaga wniosek o udostępnienie informacji przetworzonych. 


