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NAZWA USŁUGI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.
Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku
lub poinformować, że nie posiada żądanej informacji publicznej lub wydać decyzję administracyjną o
odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja
publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej i nie wolno od osoby wykonującej prawo do
informacji publicznej żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
CZAS REALIZACJI
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, Urząd Gminy w Sicienku
powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

OPŁATY
Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Urząd Gminy w Sicienku ma ponieść dodatkowe koszty
związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia
informacji w formę wskazaną we wniosku. Opłata pobierana jest w wysokości odpowiadającej tym
kosztom. Urząd Gminy w Sicienku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi
wnioskodawcę o wysokości opłaty.
TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu
postępowania o udostępnienie informacji odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej
doręczenia stronie.

Na akt stwierdzający obowiązek poniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze
sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej oraz ustalający
jej wysokość przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
którą należy poprzedzić wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
PODSTAWA PRAWNA


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

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku na
poszczególnych, właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
W przypadku informacji publicznej przetworzonej (np. opracowanie informacji na podstawie
posiadanych danych, sporządzenie zestawień, przetworzenie treści) uprawnienie do jej uzyskania
przysługuje w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we
wniosku, Urząd Gminy w Sicienku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku
możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie
informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od
powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie
wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega
ograniczeniu:
- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo
chronionych,
- ze względu na prywatność osoby fizycznej,
- ze względu tajemnicę przedsiębiorcy
- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
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.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

