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Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
ul. Rajska 22 
32-048 Jerzmanowice 

 
 

W N I O S E K  
o udostępnienie informacji publicznej 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udostępnienie mi informacji dotyczącej:  
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w 
następujący sposób1: 

 - udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie, w uzgodnionym terminie 
 - przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres, 
 - przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 
 - przesłanie informacji pocztą na podany powyżej adres w formie zapisu na2  dysku CD,  dysku DVD 
 - inny sposób:........................................................................................................................................................................  

 
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek 
następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być 
udostępniona w tym terminie, Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o 
powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku. Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

                                                
1 Należy zakreślić właściwe pole krzyżykiem 
2 Proszę wybrać jeden z nośników przez zakreślenie właściwego pola krzyżykiem 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

cd. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dane kontaktowe 

………………………………………………………………………………………………………….. 

miejscowość, data 

………………………………………………………………………………………………………….. 

czytelny podpis wnioskodawcy 


