ZARZADZENIE NR 165/12
WóJTA GMINY SĘDZIEJoW]CE
z dni^ 29 czenlc 2012 r.
koszĘ zrYiązane z udostępnianiem informacji publicznej,
udostępnianie informacii publicznej w celu ponorvnego wykorzystania' za rYydałvanie
}vydlukó\Y aktu normatyrvnego |ub innego aktu pralvnego ofaz wykonania kserokopii na
}vniosck strony }v Urzędzie Gminy sędziejowice

rv sprawie ustalenia opłał za

Na podstawie alt' 33 ust 3 usta$y z drria 8 narca 1990 r. o samorządzie gminrryn't
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2402 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz.
984, Nr 153, po'Z. 12'71 r Nr 214, po2.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. '11'7 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r' Nr 102, poz. 1055. Nr 1 16, poŻ. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r'. Nr' I'72'' poz. I44I
i Nr 175, poz. 1,15'1,22006 r. Nr i7, poz. 128, i Nr 181. pctz. 1337.z 2007 r. Nll8. poz.327,
Nr 138, poz. 97'1 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. L 111 i Nl223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 iNr L57' poz. 1241' z 2010 r. Nr 28'poz. I42 i 146, Nr'ł0' poz. 230 i Nr 106,
poz.6'75, z20II r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679. Nr 134, poz.'7'7'7,Nt 1'19, poz. 887 i Nr
)I7, poz'. I28I oraz z 2012 t. poz.567)' art' 15 ust' 1 i aft. 23c ustaw} z dnia 6 wrześoia 2001 r'
o dostępie do inlbrmacji publicznej (Dz. U' Nr l12' poz' 1198. z 2002 r' NI \53' poz. I2'7I'
z 200Żl l' NI 240' poz. 2407, z 2005 l' Nr 6'1, poz' 565 i Nr 132. poz' 1 L10. z 2010 r' Nr 182' poz.
1228, z, 2411, r. Nr 204, poz. II95 oraz z, 2012 r. poz. 473'1 oraz art. 28a usta\\,] z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów r'rorr'natyrłnych i niektórych innych aktóq' pr'alvnycb ( Dz' U'
z 2011 I. Nr 197. poz. 1 172' NI 1 17, poz' ó76 i NI 232. poŻ. I3']8) ŻaźądŻan!co następt|e
I

$ 1. Wyszukirł'anie i przeg]ądanie w siedzibie Urzędu Gnrin)' Sędzicjolvice. zwanym dalej
,,IJrzędem", dokumentów w publicznie dostępnym v')'kazie ora7 udostęp1'iianie do lvglądu
dzięnników urzędowych oraz zbioró\'aktów prawa miejsco$'ego stanowionych pŻez olgał"v
gminy, jest nieodpłahe.

s 2. Za przekształcenie infonrrac}i rł, formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii
dokumentów lub danych oraz ich przesłalie, a lakże za wydawanie rłydruków aktu
nornaty\ł'nego lub innego Ńtu prarvnego oraz kselokopii rvykonywanych na wniosek strony
Z dokumentacji będącej rv posiadarriu Urzędu' pobierane są opłaty w lvysokości pokryrłającej
poniesione koszty.
$ 3. 1. Za czynrrości łymierrione rv $ 2 ustalam następującą uTsokość opłat.
1) za rłykonanie kazdej rozpoczętej s|rony kserokopii czarno_białej lub lłydruku dokumenlu
formatu .Ą4: jednostlonnej - 0,20 zł, dwustronnej - 0'30 zł;
2) za wydanie kaŻdej rozpoczętej stro1ł kserokopii czamo-białej dokumentu lub wydruku
fomatll A3: jednostronnej -0'40 zł' d$1lstlonrrei 0'60 z1;
3) za wydarie dokumentu plzekształcorlcgo - 2.00 zł 7-a kaŻdl stlonę' Jeże]i wskazany sposób
udostępnienia illfon'nacji wiąże się z koniecznością skomplikowarrego bądźszczególnie
czasochłonnego pŻekształcęnia infbrmac|i w lbmrę rłskazaną rł'ę wniosku pobiera się od
rvnjoskoda\ł'cy opłatę w w'1'sokości ustalonej na podstawie ind)'\'idualnej kalkulacji kosztów'
4) za wydanie płyty CD lub DVD - aktualna cena płyty + cwentualna opłata określona w pkt 3
u przypadlu in brmacji pru el.zt.-rlcorej;
2' Za przesłanie kopii dokumentów drogą pocztową pobiera sie opłatę lv *1sokości podanej
rv obowiązującym cenniku powsŻechnych usług pocztowych operatora ptńlicznego
w rozumicniu przepisów usta*y z dnia l2 czerwca 2003 I. Pralvo pocztowe ( Dz. U Z 2008 r. Nr
189, poz. 1159 ze zm. ).
$ 4. Infomacji udzicla się wcdług zasad omz trybu udostępniania informacji publicznej
okjeślonych w ustawie z dnia 6 wTześnia 2001 r' o dostępię do infornracji publicznej (Dz. U' Nr
l 12. poz. 1 l98 ze zm') a wydruki aktu normatyrłnego lub innego aktu plarłnego zgodnic

z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r' o ogłaszaniu aktów nomatywnych i niektóIyclr innych aktów
pramych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1112. ze
^n.).
$ 5. Wpłaty należnościustaionej zgodnie z $ 3 winny być dokonywane do kasy Urzędu
Gminy Sędziejorł'ice lub na bieżący rachunek balkowy Gminy Sędziejowice przed uzyskar'fem
żądanej infotmacji.
$ 6' Wykonanie zalządzenia powięrzam wszystkim pracovnikom Urzędu .
s 7. Nadzór nad wykonanięm zaźądzenia powierzam Seketarzowi Gminy$ 8. Zarządzenie wchodzi \ł życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej olaŻ na stronie intemetowej Urzędu'.

