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Sprawa Dostęp do informacji publicznej 

 

Podstawa prawna 

art. 3, art. 4 ust. 1, art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1429) 

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Bierzwnik 

pok. Nr 15 

Jednostka odpowiedzialna 
Referat Ogólnoorganizacyjny 

Stanowisko ds. informatycznych (AS) 

tel.: 784 334 359 lub 95 7680130 

 

Wymagane dokumenty 
 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: 

 nie wymaga uzasadnienia – chyba, że chodzi o udostępnienie informacji 

przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim 

uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu 

publicznego; 

  może być złożony w dowolniej formie.  

Na wniosek udostępniana jest ta informacja, która nie została udostępniona 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Opłaty Nie pobiera się. 

Termin załatwienia sprawy 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli 

informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot 

obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach 

opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak 

niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  

 

 

Tryb odwoławczy 

- od decyzji odmownej sprawie udostępnienia informacji publicznej stronie 

służy odwołanie 

- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 

  

 

Uwagi 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem 

art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo 

do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz dotyczących 

tajemnicy państwowej, służbowej,  skarbowej, statystycznej i danych 

osobowych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na 

prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie 

dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek 

z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania 

funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują 

z przysługującego im prawa. 

Dokumenty do pobrania 1. Zał. – wzór wniosku 

 

Sporządził: Daniel Drożdż 

Dnia 04.02.2020r.  

 


