ZARZĄDZENIE Nr 94/12
WÓJTA GMINY RYPIN
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem
informacji publicznej, udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego
wykorzystania, ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu
prawnego oraz kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy Rypin
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055i Nr 116, poz.1203, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz.1337,z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr
117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281oraz z 2012 r. poz.
567), art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 i Nr 117, poz. 676),
w związku z art. 15 ust. 1 i art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 908 ) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rypin;
2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot składający wniosek, o którym
mowa w § 2 i 3.
§ 2. 1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma
ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością
przekształcenia informacji publicznej, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w
wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z postanowieniami w § 4.
2. Poza opłatami określonymi w § 4 urząd może pobrać inne opłaty uwzględniające
pozostałe koszty przygotowania informacji.
§ 3. 1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej w celu
ponownego wykorzystania urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane z
przygotowaniem i przekazaniem informacji pobiera się od wnioskodawcy opłatę
zgodnie z postanowieniami § 4.
2. Poza opłatami określonymi w § 4 urząd może pobrać inne opłaty uwzględniające
pozostałe koszty przygotowania i przekazania informacji.

§ 4. 1. Ustalam ceny arkusza (pokrywające koszt sporządzenia) wydruku, kserokopii,
skanu oraz udostępnienia na elektronicznym nośniku informacji aktu normatywnego
lub innego aktu prawnego, w wysokości (brutto) jak w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek, po przedstawieniu
dowodu wpłaty kwoty obliczonej w sposób określony w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia w kasie urzędu lub po przedstawieniu potwierdzenia
dokonania przelewu w/w kwoty na rachunek bankowy urzędu. Wzór wniosku stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Inne opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 ustala się indywidualnie dla
każdego wniosku.
§ 6. 1. W przypadku, w którym udostępnienie sporządzonych wydruków, kserokopii,
o których mowa w § 4 ust. 1 następuje drogą pocztową określone opłaty
wnioskodawca uiszcza przy odbiorze przesyłki.
2. Za przesłanie wydruków lub kserokopii drogą pocztową pobiera się opłatę ustaloną
według cennika usług pocztowych Poczty Polskiej S.A.
§ 7. Jeżeli wnioskodawca żąda poświadczenia zgodności kopii wydanego dokumentu z
oryginałem niezależnie od w/w kosztów pobiera się opłatę skarbową na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 8. Nie pobiera się opłaty za udostępnienie informacji publicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
§ 9. Wpłaty należności za wykonanie czynności, o których mowa w § 4 dokonuje się
z góry w kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu nr: 52 9484 1020 0600 1417
2006 0002.
§ 10. Do pozostałych kserokopii wykonywanych na wniosek strony, z dokumentacji
będącej w posiadaniu urzędu, stosuje się postanowienia § 4 ust. 1 i 2 oraz § 9.
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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