
ZARZĄDZENIE NR 54/SOR/10 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 
w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem 

informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta ChełmŜy. 

 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 

2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz 

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 

Nr 112, poz. 1198, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 

64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) zarządzam, co następuje: 

 

     § 1.1. Ustalam zryczałtowane koszty udostępnienia informacji publicznej w sposób 

określony we wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub jej przekształcenia w 

formę wskazaną we wniosku w następującej wysokości: 

1) wykonanie kserokopii czarno-białej lub wydruku w formacie A4- jednostronnie - 0,30 zł; 

2) wykonanie kserokopii czarno-białej lub wydruku w formacie A4 – dwustronnie - 0,40 zł; 

3) wykonanie kserokopii czarno-białej lub wydruku w formacie A3- jednostronnie – 0,40 zł; 

4) wykonanie kserokopii czarno-białej lub wydruku w formacie A3- dwustronnie – 0,50 zł; 

5) wykonanie wydruku kolorowego w formacie A4 - jednostronnie – 0,40 zł/stronę; 

4) wykonanie zapisu na płycie CD wraz z nośnikiem – 4 zł/ sztukę; 

5) wykonanie zapisu na dyskietce wraz z nośnikiem – 2 zł/sztukę. 

     2. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują koszty materiałowe, koszty eksploatacji 

oraz amortyzacji urządzeń. 

 

§ 2.1. Pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za udostępnienie odpowiedniej 

informacji publicznej w terminie 14 dni od złoŜenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o 

wysokości dodatkowych kosztów, które musi ponieść w związku ze wskazanym we 



wniosku sposobem udostępnienia lub konieczności przekształcenia informacji w formę 

wskazaną we wniosku, a takŜe informuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja 

moŜe być udostępniona bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

2. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po przedstawieniu przez 

wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty. 

3. JeŜeli z braku środków technicznych Urząd nie moŜe udostępnić informacji w sposób 

i w formie zgodnych z wnioskiem powiadamia o tym pisemnie wnioskodawcę i wskazuje, 

w jaki sposób i w jakiej formie Ŝądana informacja moŜe być udostępniona. 

 

§ 3. Opłatę za udostępnienie informacji publicznej wpłaca się na rachunek bankowy 

Urzędu Miasta ChełmŜy lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. gen. J. Hallera 2.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta . 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 

 

 

         Burmistrz Miasta 
 
             (-) mgr Jerzy Czerwiński 

 


