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KARTA INFORMACYJNA
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
(NAZWA USŁUGI)
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Referat Organizacyjny, pok. 306, wew. 205
hejna@miasto.slupca.pl

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).

Biuro Obsługi Klienta

1. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostaje poinformowany
w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim
udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku.
3. Jeżeli z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną
we wniosku, wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku zostaje poinformowany o wysokości opłaty. Udostępnienie
informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od
dnia powiadomienia wnioskodawcy.
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TRYB
ODWOŁAWCZY:

INFORMACJE
DODATKOWE:
ZAŁĄCZNIKI:

1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej
lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję.
2. Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze
względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na
ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę
inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Brak.

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 04 kwiecień 2014r.
Weryfikujący: Alicja Hejna
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