ZARZĄDZENIE NR 424/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcania informacji publicznej
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 1, 23c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), Burmistrz Stronia Śląskiego
zarządza, co następuje:
§ 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim następuje
wyłącznie na nośnikach będących w posiadaniu Urzędu.
§ 2. W sytuacjach, w których Urząd Miejski w Stroniu Śląskim musiałby ponieść dodatkowe koszty związane
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości:
1) Za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie:
a) A4-0,15 zł za stronę,
b) A4-0,20 zł za stronę/kolor,
c) A3-0,25 zł za stronę.
2) Zapisanie informacji na nośniku informatycznym:
a) na płycie CD-R 700 MB wraz z nośnikiem - 2 zł,
b) na płycie DVD-R 4,7 GB wraz z nośnikiem - 3 zł.
3) Za przesłanie przesyłką pocztową:
a) kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych
Poczty Polskiej S.A./przewoźnika, za przesyłki listowe zwiększone o koszt koperty lub innego opakowania,
b) informacji zapisanych na nośniku informatycznym pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku
usług pocztowych Poczty Polskiej S.A./przewoźnika, za przesyłki listowe zwiększone o koszt koperty lub
innego opakowania.
§ 3. Opłaty wymienione w § 2 należy przekazywać na rachunek bankowy Gminy Stronie Śląskie, po
powiadomieniu przez Urząd o wysokości opłaty.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JHDZZ-PSWOH-MAMPY-DTZFD-JCKLF. Podpisany
Strona 1

