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UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

 Wydział Organizacji Urzędu, Budynek A, pokój nr 23, tel. 25 786 42 27 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1330 z późn. zm.) 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 Potwierdzenie wniesienia opłat (opcjonalnie) 

IV. OPŁATY 

Na podstawie zarządzenia Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 marca 2015 
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej: 

1. Kserokopia lub wydruk z komputera jednej strony dokumentu: 
1) czarno-białej w formacie: 

a) A 4 – 0,30 zł brutto 
b) A 3 – 0,50 zł brutto 

2) kolorowej w formacie: 
a) A 4 – 1,50 zł brutto 
b) A 3 – 2,00 zł brutto 

2. Skopiowanie danych na płytę CD-ROM wraz z nośnikiem : 1,00 zł brutto za sztukę. 
3. Skopiowanie danych na płytę DVD-ROM wraz z nośnikiem: 2,00 zł brutto za sztukę. 
4. Skopiowanie danych na PENDRIVE (2 GB) wraz z nośnikiem: 35,00 zł brutto za sztukę. 
5. Przekształcenie informacji z formy papierowej na elektroniczną: 0,30 zł brutto za stronę 

w formacie A4. 
W przypadku gdy koszty kserokopii, wydruku i przekształcenia informacji z formy 
papierowej na elektroniczną nie przekraczają 1,00 zł opłat, o których mowa w § 1 nie 
nalicza się. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; 
wyjątkowo w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku jeśli nie jest 
możliwe udzielenie informacji w podstawowym terminie 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Garwolin, w terminie 14 dni od daty otrzymania licencji. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Brak 
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