
\ /\' Gminy Tuszów Narodowy
woj. podkarpackie

Zarządzenie Nr 7/2012
Wójta Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 21 lutego 2012 roku

w sprawie określenia opiat jakie Urząd Gminy może pobrać od wnioskodawcy
stanowiących zwrot kosztów w związku ze sposobem udostępniania lub koniecznością

przetwarzania informacji publicznej oraz udostępniania kopii wydruku aktów
normatywnych oraz innych aktów prawnych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. r 112, poz. ] 198 z późno zm.) oraz art. 28 a
ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszani u aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190 poz. 1473)

zarządzam co następuje:
§ 1

1. Urząd Gminy Tuszów Narodowy może pobrać od wnioskodawcy opłatę, stanowiąca
zwrot kosztów w związku z udostepnieniem, koniecznością przetworzenia informacji
publicznej oraz udostepnieniem kopii lub wydruków aktów normatywnych oraz
innych aktów prawnych.

2. Wprowadza się następujące opłaty przy ustalaniu informacji publicznej w sytuacji gdy
jest to związane z koniecznością przetworzenia informacji publicznej lub
udostepnienia kopii lub wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
1) Kserokopia czarno biała w formacie A-4 - 0,15
2) Kserokopia czarno biała w formacie A-3 - 0,30
3) Wydruk czarno biały w formacie A-4 - 0,15
4) Wydruk czarno biały w formacie A-3 - 0,30
5) Wydruk kolorowy w formacie A-4 - 0,30
6) Wydruk kolorowy w formacie A-3 - 0,60
7) Zapis na dyskietce 2,00
8) Zapis na płycie CD 5,00
9) W sytuacji gdy Urząd Gminy w Tuszowie Narodowym ma ponieś dodatkowe

koszty związane z innym niż określone w pkt. 1-8 sposobem udostępnienia
informacji lub jej przetworzenia pobiera się opłatę odpowiadająca tym kosztom.

3. Jeżeli wysokość opłaty nie przekroczy jednorazowo 5 zł opłata nie podlega pobraniu.
§2

1. W przypadku gdy przepisy ustaw (rozporządzeń) szczególnych odrębnie regulują
pobranie opłat za udostępnianie informacji, dokumentów lub innych danych wówczas
przepisy te stosuje się odpowiednio.

2. W sytuacji gdy przy realizacji wniosku wykonywane są różne czynności wymienione
w § l ust. 2 obliczając opłatę sumuje się koszty poszczególnych czynności.

§3
Traci moc zarządzenie Nr 1/2010 z 4 stycznia 2010 roku Wójta Gminy Tuszów
Narodowy w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego
lub innego aktu prawnego.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
§4
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