
ZARZl\DZENIE NR 70/2017 
WOJT A GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie okreslenia trybu ustalania oplat odpowiadaj~cych ponoszonym przez Urzlld Gminy 
Sochocin dodatkowym kosztom udost~pniania informacji puhlicznej na wniosek osoby 
wykonuj~cej prawo dost~pu do tej informacji, zwi~zanych ze wskazanym we wniosku 
sposobem udost~pnienia lub koniecznosci~ przeksztaJcenia informacji w form~ wskazan~ we 
wniosku. 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2016 poz. 1764 ze zm.) oraz art.31 i art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzltdzie 
gminnym (Dz. U z 2017 poz. 1875 ze zm.) zarzltdza siy, co nastypuje: 

§1. Ilekroc w zarzq.dzeniu jest mowa 0 : 

1) ustawie 0 dostypie do informacji publicznej - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 
6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 ze zm.); 

2) udostypnianiu informacji pUblicznej na wniosek osoby wykonujltcej prawo dostypu do tej 
informacji - nalezy przez to rozumiec udostypnianie informacji publicznej w trybie 
okreslonym wart. 10 ustawy 0 dostypie do informacji publicznej; 

3) 	 wniosku- nalezy przez to rozumiec zlozony w trybie art. 10 ustawy 0 dostypie do informacji 
publicznej, wniosek 0 udostypnienie informacji publicznej, kt6ra nie zostala udostypniona 
w Biuletynie Informacji Publicznej; 

4) wnioskodawcy - nalezy przez to rozumiec osoby wykonujltclt prawo dostypu do informacji 
publicznej w trybie okreslonym wart. 10 ustawy 0 dostypie do informacji publicznej; 

5) Urzydzie - naleZy przez to rozumiec UrZ1td Gminy Sochocin; 

6) kom6rce organizacyjnej Urzydu wlasciwej do przygotowania informacji publicznej - naleZy 
przez to rozumiec Wydzialy i Samodzielne Stanowiska w Urzydzie Gminy Sochocin, 
wlasciwe do przygotowania informacji publicznej zgodnie ze wskazanym we wniosku 
sposobem udostypnienia lub przeksztalcenia informacji w formy wskazanlt we wniosku w 
swietle podzialu zadari okreslonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzydu Gminy 
Sochocin; 

7) dodatkowych kosztach udostypniania informacji publicznej na wniosek - naleZy przez to 
rozumiec, rzeczywiste, ustalane kaZdorazowo przy realizacji danego wniosku, wykraczajltce 
poza normalne koszty funkcjonowania Urzydu, dodatkowe koszty rzeczowe lub osobowe, 
poniesione przez Urzltd w zwic¢<.u z okreslonym we wniosku sposobem udostypnienia lub 
koniecznoscilt przeksztalcenia informacji w formy wskazanlt we wniosku, 0 kt6rych mowa 
w art. 15 ust. 1 ustawy 0 dostypie do informacj i publicznej; 

8) dodatkowych kosztach rzeczowych udostypniania informacji publicznej na wniosek - naleZy 
przez to rozumiee rzeczywiscie poniesione przez U~d, w zwi1tZku z okreslonym we 
wniosku sposobem udostypnienia lub koniecznoscilt przeksztalcenia informacji w formy 
wskazanlt we wniosku, koszty zakupu okreslonych material6w lub usrug, w tym wykonania 
kserokopii dokumentu, lub wydruku komputerowego w odpowiednim formacie albo zakupu 
nosnika cyfrowego; 



9) 	 dodatkowych kosztach osobowych udostypniania informacji pUblicznej na wniosek 
naleZy przez to rozumiec rzeczywiscie poniesione przez Urzqd, w zwiqzku z okrdlonym 
we wniosku sposobem udostypnienia lub koniecznosciq przeksztalcenia informacji w formy 
wskazanq we wniosku, koszty wykonania przez okreslonego pracownika Urzydu 
dodatkowych czynnosci w godzinach nadliczbowych, zwiltZanych z realizacjq wniosku 
o udostypnienie informacji publicznej. 

§ 2. 1 . W przypadku wystCj.pienia, w toku prowadzonego postypowania 0 udostypnienie informacj i 
publicznej na wniosek, koniecznosci poniesienia przez Urzqd dodatkowych koszt6w udostypnienia 
informacji publicznej w zwiqzku z okrdlonym we wniosku sposobem udostypnienia lub 
koniecznosciq przeksztalcenia informacji w formy wskazanq we wniosku, ustalenie opiaty 
odpowiadajqcej tym kosztom nastypuje w trybie okreslonym w ust. 2-6. 

2. Pracownik kom6rki organizacyjnej Urzydu wlasciwej do przygotowania informacji pUblicznej 
w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku do realizacji ustala wysokosc dodatkowych 
koszt6w udostypnienia informacji publicznej na wniosek w zwiltZku z okrdlonym we wniosku 
sposobem udostypnienia lub koniecznosciq przeksztalcenia informacji w formy wskazanq we 
wniosku i oplaty odpowiadajqcq tym kosztom, z uwzglydnieniem : 

1) 	 wysokosci dodatkowych rzeczowych koszt6w udostypniania informacji publicznej na 
wniosek - obliczanych w oparciu 0 wielkosc cen zakupu materia16w lub uslug 
wykorzystanych w zwiqzku z okreslonym we wniosku sposobem udostypnienia lub 
koniecznosciCj. przeksztalcenia informacji w formy wskazanq we wniosku, w fonnie 
pisemnej lub elektronicznej z wlasciwymi, w uzgodnieniu z pracownikiem Wydzialu Kadr 
Oswiaty i Spraw Organizacyjnych; 

2) wysokosci 	 dodatkowych osobowych koszt6w udostypniania informacji publicznej na 
wniosek - obliczanych w oparciu 0 indywidualne stawki wynagrodzenia pracownika 
wykonujqcego w godzinach nadliczbowych dodatkowe czynnosci zwi'tZane z okreslonym 
we wniosku sposobem udostypnienia lub koniecznosciq przeksztalcenia informacji w formy 
wskazanq we wniosku, w uzgodnieniu z wlasciwymi, pracownikiem ds. Kadr i Wydzialu 
Finansow i Budzetu. 

3. Pracownik komorki organizacyjnej Urzydu wlasciwej do przygotowania informacji publicznej, 
najp6iniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej 
ustalenie dokonane w trybie okreslonym w ust.2. Ustalenie, 0 kt6rym mowa wyzej winno zawierac 
opis sposobu obliczenia oplaty odpowiadajqcej dodatkowym kosztom udostypnienia informacji 
publicznej na wniosek, w zwiqzku z okreslonym we wniosku sposobem udostypnienia lub 
koniecznosciq przeksztalcenia informacji w formy wskazanq we wniosku. 

4. Pracownik rozstrzyga 0 pobraniu od wnioskodawcy oplaty odpowiadajqcej dodatkowym 
kosztom udostypnienia informacji publicznej na wniosek, ustalonej w sposob okreslony w ust. 2, 
albo 0 odstqpieniu odjej pobrania. W przypadku rozstrzygniycia 0 pobraniu opiaty upowazniony 
pracownik w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, w trybie okreslonym wart. 15 ust. 2 



ustawy 0 dostypie do informacji publicznej , powiadamia wnioskodawcy w formie pisemnej lub 
elektronicznej 0 wysokosci oplaty z tytulu dodatkowych koszt6w udostypnienia informacji 
publicznej na wniosek. Powiadomienie, 0 kt6rym mowa wyzej, winno zawierac wynikajllcy 
z czynnosci wymienionych w ust. 2-3 opis sposobu obliczenia oplaty odpowiadajllcej 
dodatkowym kosztom udostypnienia informacji publicznej na wniosek, w zwi¥ku z okreslonym 
we wniosku sposobem udostypnienia lub koniecznoscill przeksztalcenia infonnacji w formy 
wskazanll we wniosku. 

5. Po uplywie 14 dni od dnia powiadomienia okreslonego w ust.4 upowaZniony pracownik 
udostypnia wnioskowanllinformacjy publicznl:j., informujllc wnioskodawcy 0 mozliwosci wniesienia 
oplaty odpowiadajllcej dodatkowym kosztom udostypnienia infonnacji publiczne: 

1) na rachunek bankowy Urzydu Gminy Sochocin; 
2) w kasie Urzydu Gminy Sochocin. 

6. Upowaz:niony pracownik w1llcza do akt postypowania kopie dowod6w wplat dokonanych 
w trybie okreslonym w ust. 5 ze wskazaniem tytul6w, z kt6rych zostaly wniesione ta oplaty. 

§ 3. Wykonanie Zarzlldzenia powierza siy pracownikom Urzydu. 

§ 4. Nadz6r nad wykonaniem ZarZlldzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy Sochocin. 

§ 5. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem podpsania. 

wJi 
AndrZej'fmatowski 


