Zarządzenie Nr 159/2011
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
z dnia 19.12.2011 roku
w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów za udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 15, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr
182, poz. 1228), art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 449 z 2007 r., Dz. U. Nr 157, poz. 1241
i Nr 190, poz. 1473 z 2009 r.) oraz § 13, pkt 2 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego
załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz uchwały Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XXV/267/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie zmian
w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie (opublikowanego w Dz.
Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 13, poz. 215 z 21 lutego 2003 r., Nr 24, poz. 270 z 8 lutego
2010 r.) zarządza się co następuje:
§1
1. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobiera się od podmiotu występującego
o udzielenie informacji publicznej w przypadku, gdy w wyniku udostępnienia informacji
publicznej na jego wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, powstają koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia
lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku.
Ustalenie opłaty będzie dokonane indywidualnie.
2. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej: kopii lub wydruku aktu normatywnego lub
innego aktu prawnego pobiera się od podmiotu występującego o udzielenie informacji
publicznej zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
§2
Ustala się koszt wydruku lub kserokopii aktu normatywnego lub innego dokumentu w związku
z udostępnieniem informacji publicznej:
1. za wykonanie wydruku komputerowego:
a) za jedną stronę wydruku w formacie A-4 (na drukarce monochromatycznej) – 0,10 zł brutto,
b) za jedną stronę wydruku w formacie A-4 (w kolorze)
- 0,50 zł brutto,
c) za jedną stronę wydruku w formacie A-3 (na drukarce monochromatycznej) – 0,20 zł brutto.
2. za wykonanie kserokopii:
a) za jedną stronę kserokopii w formacie A-4 (kopia czarno – biała) – 0,10 zł brutto,
b) za jedną stronę kserokopii w formacie A-3 (kopia czarno – biała) – 0,20 zł brutto.
3. za przegranie informacji publicznej na nośniki:
a) na płyty CD/DVD - 1,00 zł brutto
§3
Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę do kasy Urzędu Miejskiego

w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim: 64 94960008 0000 1720 2000 0041 z dopiskiem „zwrot kosztów
udostępniania informacji publicznej” lub „zwrot kosztów udostępnienia aktu normatywnego lub
innego aktu prawnego”. Opłatę należy wnieść przed odbiorem sporządzonych dokumentów.
§4
Traci moc uchwała Nr 42/2002 Zarządu Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 czerwca 2002r.
w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów za udostępnienie informacji.
§5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D. Pilarska-Mądry

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski

