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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

NR GKM 10
Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM)

Nazwa usługi:
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Odpowiedzialny za usługę: Krzysztof Kubera - Specjalista
Nr pokoju: 17 – Mały Ratusz
Nr telefonu: 0-56  675-22-91  w. 48
Godz. pracy: poniedziałek – piątek 700 – 1500,  wtorek  800 - 1600

Wymagane dokumenty i wnioski:
Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk  w załączeniu). 

Opłaty: Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art.15 ustawy
tj. jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Urząd Miasta ma ponieść
dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może
pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Urząd
Miasta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o
wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie
14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym
terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo
wycofa wniosek.
Kasa czynna: poniedziałek – piątek  700 – 1000 oraz 1100 – 1415.
                        wtorek – 800 – 1000 oraz 1100 – 1515.
Ustawowy termin odbioru dokumentów (załatwienia sprawy): 14 dni od daty złożenia
wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.
Tryb odwoławczy: Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze
decyzji na której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu,  w terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  decyzji,  za  pośrednictwem
Burmistrza Miasta Chełmży.
Opłata za wniesienie odwołania: 5,00zł za odwołanie i 0,50zł za każdy załącznik.
Odbiór dokumentów: Urząd Miasta Chełmży, pokój nr 17 (I piętro-Mały Ratusz).
Uwagi: Dokumenty należy składać w sekretariacie - pok. nr 2 (parter- Duży Ratusz). 
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,
poz.1198 z późn.zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).

3. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz.2532
z późn.zm.).

Opracował: Krzysztof Kubera – specjalista ds. ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej – 29.07.2005r.



Sprawdził: mgr Janusz Wilczyński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej – 29.07.2005r.

Zatwierdził: Marek Kuffel – Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży – 29.07.2005r.



Chełmża, dnia  ……………………….
………………………..…..……….
imię, nazwisko

………………………....…..……
adres zamieszkania

Burmistrz Miasta Chełmży
ul. Gen.J.Hallera 2
87-140 Chełmż

WNIOSEK

Proszę o udostępnienie informacji publicznej ………………………………………….....……......

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………….
              Podpis

Pouczenie:
Zgodnie z art. 3,5,13,14,15 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września

2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.), informacja o którą zwraca się wnioskodawca zostanie
udostępniona w terminie nie przekraczającym 14 dni w następujących formach:
1. informacji przetworzonej w zakresie szczególnie istotnym dla  interesu publicznego
2. wglądu do dokumentów urzędowych

Jeżeli  informacja  publiczna  nie  może  być  udostępniona  w terminie  14  dni,  wnioskodawca
zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie w jakim zostanie udostępniona, jednak niż
dwa miesiące od daty złożenia wniosku.


