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I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 
1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – załącznik nr 1 do niniejszej Karty usługi, 

lub 
2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – załącznik nr 2 do niniejszej Karty usługi. 
 

 
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 
1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie, ul. Mickiewicza 7, 09-310 Kuczbork 
2. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie: 
3. Sekretariat i piętro pokój nr 7 
4. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: ugkuczbork@poczta.wp.pl  
5. Przesłanie faksem na nr: 23 657-62-59. 

 
III. OPŁATY 

 
Udostępnienie informacji publicznej: 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane z 
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku przekształcenie postaci 
elektronicznej w papierową (wydruk) bądź przekształcenie postaci papierowej w elektroniczną (skanowanie) 
pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za udostępnienie informacji publicznej może wysłać w 
terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pismo do wnioskodawcy z informacją o wysokości opłaty i sposobie 
jej wniesienia. Obciążenie wnioskodawcy za udostępnienie informacji publicznej następuje tylko wtedy, gdy 
pomimo jej przedstawienia w jednej z przyjętych form wnioskodawca zażąda udostępnienia jej w innej. 
Udostępniając wnioskodawcy informację publiczną za którą pobierana jest opłata, Urząd Gminy w 
Kuczborku-Osadzie  wystawia fakturę VAT. Fakturę przygotowuje i przekazuje wnioskodawcy pracownik 
komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za udostępnienie informacji publicznej w danej sprawie. 
Opłata może być wniesiona gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w 
Kuczborku-Osadzie. 
 
Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnej opłaty za udostępnienie informacji publicznej: 
1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona 

proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z przekształceniem 
informacji w formę wskazaną we wniosku; 

2. Koszty materiałów (nośników informacji) zużytych w celu przygotowania informacji w formie wskazanej 



we wniosku; 
3. Koszty związane z dostarczeniem informacji w formie wskazanej we wniosku. 
 
Uwaga: 
W zależności od rodzaju sprawy, której dotyczy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, może zostać 
pobrana opłata wynikająca z innych przepisów szczególnych aniżeli ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.). 
 
Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania: 
Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący następuje 
bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania 
jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać). 
Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, 
Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu 
ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania 
informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy 
nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ 
w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może 
przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej 
w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane 
wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi. 
 
Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie 
informacji publicznej: 
1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona 

proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem 
o ponowne wykorzystanie informacji publicznej; 

2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku 
o ponowne wykorzystanie informacji publicznej; 

3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne 
wykorzystanie informacji publicznej. 

 
 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
 

Udostępnienie informacji publicznej: 
Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni – pracownik przygotowuje pismo 
do wnioskodawcy z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym udostępni się informację, 
nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i formie określonej we wniosku – 
pracownik przygotowuje i wysyła w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pismo do wnioskodawcy z 
informacją o przyczynach braku możliwości udostępniania informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i 
wskazuje w jakiej formie lub w jaki sposób informacja publiczna może zostać udostępniona. Po otrzymaniu 
powiadomienia wnioskodawca ma 14 dni na modyfikację wniosku. Jeżeli nie złoży w tym terminie wniosku o 
udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o 
udostępnienie informacji publicznej umarza się. 
 
Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania: 



Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej: 
1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od Urzędu Gminy w  Kuczborku-Osadzie w celu ponownego 

wykorzystywania zobowiązane są do: 
1) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej; 
2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie; 
3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej; 
4) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało 

Urzędowi Gminy w Kuczborku-Osadzie. 
2. Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie  ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została 

zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w  Kuczborku-
Osadzie lub została udostępniona na wniosek. 

3. Urząd Gminy w  Kuczborku-Osadzie zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy 
danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy 
danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów 
zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). Podmiot ponownie wykorzystujący informację 
publiczną jest zobowiązany do jej wykorzystania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje 
Urzędowi Gminy w Kuczborku-Osadzie oraz pod warunkiem nienaruszenia prawa własności 
intelektualnej i praw autorskich przysługujących podmiotom trzecim. Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie 
nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych 
przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia 
do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy w Kuczbokru-Osadzie. 

4. W przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo 
gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej 
informacji określone, Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie wskazuje ewentualne warunki udostępnienia 
informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania  i przekazuje je wnioskodawcy w formie 
oferty. 

 
 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY 

 
Udostępnienie informacji publicznej: 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wysyłana 
jest do wnioskodawcy listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie 
za pośrednictwem Wójta Gminy Kuczbork-Osada w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności 
z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, 
służbowa, skarbowa lub statystyczna, stronie służy prawo wniesienia powództwa o udostępnienie informacji 
publicznej do Sądu Rejonowego w Mławie. 
 
Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania: 
1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie, w drodze 
decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości 



opłat. 
2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do 

decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z tym że: 
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie 

art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która posiada 
prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie 
uzyskał dany utwór. 

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z tym że: 
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

 
 

 
 
 

 
 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracowała: 
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i 

działalności gospodarczej 
Ewa Prokopczyk 

17.09.2012 

Zaakceptowała:: Sekretarz Gminy Teresa Szczesna 17.09.2012 
Osoba odpowiedzialna za 
aktualizację: 

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i 
działalności gospodarczej 

Ewa prokopczyk  

 

 
 
 
 

VI. PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne 
wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. poz. 94). 
 


