
Zarządzenie nr 27/ 2012 

Wójta Gminy Lipusz 

z dnia 31 maja 2012r. 

 
w sprawie: ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy 

Lipusz w celu ponownego wykorzystywania 

 

Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zarządzam: 

§ 1 

1. Opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek pobiera 

się od podmiotu występującego o udzielenie informacji publicznej w przypadku, jeżeli przygotowanie 

informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.  

2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji 

publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy 

nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w 

szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.  

3. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu 

przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony 

sposób i w określonej formie. 

§ 2 

1. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 

na wniosek: 

a) za wykonanie jednej strony czarno-białej kserokopii w formacie A-4 – 0,30 zł; 

b) za wykonanie jednej strony czarno-białej kserokopii w formacie A-3 – 0,60 zł; 

c) za jedną stronę wydruku komputerowego w formacie A-4 - 0,30 zł; 

d) za jedną stronę wydruku komputerowego w formacie A-3 - 0,60 zł; 

e) za zapis danych na płycie CD-R 700 MB wraz z nośnikiem – 2 zł; 

f) za zapis danych na płycie DVD-R 4,7 GB wraz z nośnikiem – 2 zł; 

g) w przypadku konieczności wykonania czynności przez pracownika, w związku z udostępnieniem 

informacji publicznej w formie wskazanej we wniosku, które mogą mieć wpływ na czas jej 

przygotowania ustala się opłatę  w wysokości  – 25 zł/za każdą rozpoczętą godzinę pracy brutto; 

h) za przesłanie informacji publicznej przesyłką pocztową: według cennika usług Poczty Polskiej. 

2. Udostępnianie informacji publicznej następuje wyłącznie na nośnikach będących w posiadaniu Urzędu 

Gminy Lipusz. 

3. W razie wystąpienia dodatkowych kosztów nie ujętych w ust. 1, ustalenie opłaty będzie dokonane 

indywidualnie. 

4. Opłata za udostępnienie informacji publicznej powinna być wniesiona  na rachunek  bankowy Urzędu 

Gminy Lipusz lub do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu jej udostępniania. 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić organowi dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie 

informacji publicznej. 

6. Do kosztów podanych w ust. 1 pkt a-h zostanie doliczony podatek VAT. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipusz 

§ 4 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 21/2004 Wójta Gminy Lipusz z dnia 01 października 2004r. oraz nr 

16/2010 z dnia 29 marca 2010r.. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


