
 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE 

z dnia 7 września 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. 

zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2015.2058 j.t., DzU.2016.34 art. 5, Dz.U.2016.352 art. 32 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie musi ponieść 

dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością 

przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłaty, określone w 

niniejszym zarządzeniu. 

§ 2.  

1 Opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów lub wydruków w formacie 210 mm x 297 mm (A4) 

wynoszą: 

1) 0,15 zł za stronę kopii czarno - białej, 

2) 3 zł za stronę kopii kolorowej. 

2. Za sporządzenie kserokopii dokumentów lub wydruków w formacie: 

1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłatę 

a) 0,30 zł za stronę kopii czarno - białej, 

b) 5 zł za stronę kopii kolorowej 

2) 420 mm x 594 (A2) pobiera się opłatę: 

a) 3,50 zł za stronę kopii czarno - białej, 

b) 7 zł za stronę kopii kolorowej 

3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłatę: 

a) 4,50 zł za stronę kopii czarno - białej, 

b) 10 zł za stronę kopii kolorowej 

4) 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłatę: 

a) 7,50 zł za stronę kopii czarno - białej, 

b) 15 zł za stronę kopii kolorowej 

§ 3.  

1. Za przekształcenie informacji publicznej w zapis cyfrowy na informatycznym nośniku danych pobiera się 

opłatę w wysokości 1,50 zł. 

2. Przeniesienie informacji publicznej na informatyczny nośnik danych jest możliwe wyłącznie 

w przypadku zastosowania nośnika pochodzącego z zasobów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

z dnia 7 września 2016 r. 

z dnia ………………….. 

DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię / Jednostka organizacyjna 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Forma i dane umożliwiające kontakt w 

przypadku, gdy informacja nie będzie 

odebrana osobiście lub udostępniona 

do przeglądania w Urzędzie Gminy w Będzinie: 

telefon / faks / e-mail / poczta – adres do doręczenia:* 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

/poza trybem niezwłocznym/ 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2015.2058 j.t., DzU.2016.34 art. 5, Dz.U.2016.352 art. 32 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o 

udostępnienie następujących informacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI: ** 

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie  

kserokopia, wydruki  

pliki komputerowe  

RODZAJ NOŚNIKA: 

CD-ROM  

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Przesłanie informacji faksem na numer: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Przesłanie informacji pocztą na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę: 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) 

 

…………………………… 

Miejscowość, data 
…………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

Uwagi: 

* odpowiednie zakreślić 

** proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 

*** wypełnić jeśli adres jest inny, niż podany wcześniej 

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zastrzega prawo pobrania opłaty w związku z udostępnianiem 

informacji zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów. 


