
 

ZARZĄDZENIE Nr 7/13 

Wójta Gminy Somianka 
z dnia 6 marca 2013 r. 

 

 
w sprawie ustalenia wysoko ści opłat pobieranych za udost ępnienie informacji 
publicznej oraz za udost ępnienie informacji publicznej w celu ponownego 
wykorzystania 
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 23c ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej, udostępniona jest na wniosek stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, która  
nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na wniosek, 
którego wzór określa rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2012 r. Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie 
informacji publicznej. 

3. Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie informacji publicznej w celu 
ponownego wykorzystania następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących  
się w posiadaniu Urzędu Gminy Somianka.  

4. Wysokość opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej oraz  
za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania wynosi: 

 

1) za 1 stronę kserokopii formatu A4    - cena jedn. 0,16 zł + VAT, 
2) za 1 stronę kserokopii formatu A3    - cena jedn. 0,33 zł + VAT, 
3) za 1 stronę czarno-białego wydruku komput. formatu A4  - cena jedn. 0,25 zł + VAT, 
4) za 1 stronę kolorowego wydruku komputerowego A4  - cena jedn. 0,49 zł + VAT, 
5) przeniesienie danych na płytę CD     - cena jedn. 1,50 zł brutto –  

          – zwolnione od podatku 
 

5. Za udostępnienie informacji publicznej Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść 
opłatę w kasie Urzędu Gminy Somianka lub na konto 66 8923 1076 0600 0824 2006 
0001. 

 
§ 2 

Traci moc Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Somianka z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji 
publicznej. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
          Wójt Gminy 
 
           /-/ Andrzej Żołyński 

 


