
ZARZĄDZENIE  13.2013 
Burmistrza Drezdenka 
z dnia 25 lutego 2013r. 

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych na 
wniosek strony. 
 

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

publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.), art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.                  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 Nr 197, poz. 

1172 z późn. zm.) oraz § 112 ust. 9 Statutu Gminy Drezdenko - uchwała Nr X/81/03 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Drezdenko 

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2003r. Nr 40 z późn. zm.) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 1. W Urzędzie Miejskim w Drezdenku umożliwia się sporządzenie kopii dokumentów lub 
danych, a także wydanie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz 
wykonanie na wniosek strony kserokopii lub wydruku dokumentów z dokumentacji będącej 
w posiadaniu Urzędu Miejskiego. Przeniesienie informacji na płytę CD jest możliwe przy 
zastosowaniu nośnika pochodzącego z zasobów Urzędu Miejskiego. 
2. Za czynności wymienione w ust. 1 pobierane są opłaty w wysokości określonej w § 2.   
3. Udostępnienie informacji o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek, po 
przedstawieniu dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu. 
 

§ 2. Wysokość opłat za sporządzenie 1 strony kserokopii lub wydruku w związku ze 
wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji: 
1) koszt kserokopii/wydruku czarno - białego: 

a) za format A-4:  0,20 zł 
b) za format A-3:  0,30 zł 

2) koszt kserokopii/wydruku kolorowego: 
a) za format A-4:  0,40 zł 
b) za format A-3:  0,70 zł 

3) zapis na płycie CD wraz z nośnikiem 2,00 zł/sztuka. 
 

§ 3. 1. Opłatę ustala sporządzający informację i niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę            
o jej wysokości. 
2. Opłatę uiszcza się poprzez wpłatę do kasy Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego:  19 8362 0005 0000 0114 2000 0020 w LWBS w Drezdenku . 
3. W przypadku gdy informacja jest przekazywana za pośrednictwem poczty opłatę uiszcza 
się za zaliczeniem pocztowym, opłata uwzględnia opłaty za określony rodzaj przesyłki 
(przesyłka pobraniowa lub list polecony), wagę i wymiar oraz rodzaj nośnika informacji. 
 

§ 4. 1. Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy: 
1) przesłanie informacji następuje poprzez pocztę elektroniczną, 
2) obliczona suma opłat za żądaną informację jest mniejsza niż 2 zł, z wyjątkiem ust. 2. 
2. W przypadku gdy ten sam wnioskodawca złoży drugi i kolejny wniosek o udzielenie 
informacji w danym roku kalendarzowym opłatę wylicza się zgodnie § 2. 



§ 5. W przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, stosuje się opłaty wynikające z Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.           
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1282). 
 
§ 6. W przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji o środowisku, stosuje 
się opłaty wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie 
opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415). 
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


