
ZARZĄDZENIE nr 0050.156.2020 

WÓJTA GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 2 grudnia 2020r.  

 

w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów za udostępnienie informacji publicznej oraz 

kosztów za wydawanie wydruków aktów prawnych 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1461) 

 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobiera się od podmiotu występującego 

o udzielenie tej informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej na 

wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy  w przypadku, gdy w wyniku 

udostępnienia informacji publicznej na ten wniosek powstają koszty związane  ze 

wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia 

informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku w wysokości odpowiadającej 

tym kosztom.   

2. W wypadkach gdy koszty udostępnienia informacji publicznej na wniosek będą  

wykraczały poza koszty wskazane w punkcie 1 powyżej i poza normalne koszty 

funkcjonowania podmiotu zobowiązanego wysokość opłaty będzie odpowiadała  

rzeczywistym poniesionym przez organ kosztom udostępnienia informacji.   

3. Opłaty za udostępnienie 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 w wysokości odpowiadającej kosztom wydruku. 

4. Opłaty ustala się w drodze indywidulanej informacji kierowanej do wnioskodawcy. 

 

§ 2 

1. 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 – 0,50 zł brutto, 

b) Za jedną stronę wydruku w formacie A-4 (w kolorze) – 0,60 zł brutto, 

c) Za jedną stronę wydruku w formacie A-3 – 1,00 zł brutto. 

2. Za wykonanie kserokopii lub skanu (w przypadku konieczności uprzedniego 

skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania): 

a) Za jedną stronę kserokopii w formacie A-4 – 0,40 zł brutto, 

b) Za jedną stronę kserokopii w formacie A-3 – 0,80 zł brutto, 

3. Za przegranie informacji publicznej na nośniki: 

a)  Na płytę CD/DVD- 5,00 zł brutto    

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16913107?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT


§ 3 

Opłatę, o której mowa w  zarządzeniu uiszcza się po jej ustaleniu na rachunek bankowy 

Gminy Łysomice nr 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001 w formie przelewu bądź kartą 

płatniczą w siedzibie Urzędu Gminy. Opłatę należy uiścić przed odbiorem sporządzonych 

dokumentów. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Łysomice nr 0050.W.03.2012 z dnia 02 stycznia 2012 

roku.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Łysomice  

                                                                                                     Piotr Kowal  

 

 
 


