
ZARZĄDZENIE NR 36/2012 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

 
z dnia 9 maja 2012r. 

 
w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.  
 

 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.   
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198) 

 
zarządzam, co następuje: 
 
§1. Określa się wysokość opłat za udostępnienie informacji publicznej. 

 
§2. 1. Opłaty wynoszą:  

1) za wykonanie jednej strony kserokopii dokumentu formatu A-4 przy druku 
jednostronnym - 0,40 zł, 

2) za wykonanie jednej strony kserokopii dokumentu formatu A-4 przy druku 
dwustronnym - 0,40 zł, 

3) za wykonanie jednej strony kserokopii dokumentu formatu A-3 przy druku 
jednostronnym - 0,80 zł, 

4) za wykonanie jednej strony kserokopii dokumentu formatu A-3 przy druku 
dwustronnym - 0,80 zł, 
2. Opłaty określone w ust.1 pobiera się za kaŜdą rozpoczętą stronę dokumentu. 
3. W przypadku Ŝądania skopiowania dokumentu na nośnik magnetyczny przy 

ustaleniu opłaty uwzględnia się koszt nośnika. 
  4. W przypadku określonym w ust.3 opłaty wynoszą:  

1) za przekazanie informacji publicznej w formie zapisu na płycie CD - 2 zł, 
2) za przekazanie informacji publicznej w formie zapisu na płycie DVD - 3 zł. 

 
§3. Realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymagającej 

przetworzenia informacji w sposób wskazany we wniosku ustalana jest indywidualnie. 
Stosuje się art.15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej. 
 

§4. Opłaty uiszcza się przed wykonaniem czynności materialno technicznych w kasie 
Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie bądź na rachunek bieŜący Gminy i Miasta Jastrowie.  

 
§5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych za pośrednictwem Poczty Polskiej 

pobiera się dodatkowo opłatę, w wysokości podanej w obowiązującym cenniku 
powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 
czerwca 2003r. - Prawo pocztowe, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, 
która zwiększa opłatę ustaloną według zasad określonych §2 i 3 i jest uiszczana w sposób 
określony w §4. 

 
§ 6. W przypadku, gdy wnioskodawca zaŜąda potwierdzenia za zgodność                            

z oryginałem kserokopii dokumentów, zastosowanie mają przepisy o opłacie skarbowej. 
 



§ 7. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do udostępniania dokumentów                
i innych materiałów z działalności organów Gminy, na warunkach określonych w „Zasadach 
dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych                   
i korzystania z nich”, stanowiących załącznik nr 4 do Statutu Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów w Urzędzie Gminy  
i Miasta Jastrowie. 
 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 


