
Załącznik do Zarządzenia Nr SG. 120.10.2016 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 4 marca 2016 r.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w
Zdzieszowicach

§ 1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach następuje poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,

2) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego.

§ 2. 1. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub 
pisemnej, bez konieczności składania pisemnego wniosku.

2. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej mogą być wnoszone do Urzędu pisemnie, za pomocą faksu, 
środków komunikacji elektronicznej (również bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub osobiście do 
protokołu.

3. Wnioski ze wskazaniem doręczenia udostępnionej informacji publicznej drogą operatora pocztowego, nie 
zawierające danych adresowych wnioskodawcy, pozostawia się bez rozpoznania. Adres poczty elektronicznej 
uważa się za dane adresowe wnioskodawcy.

4. Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie następuje wyłącznie na nośnikach informacji, znajdujących 
się w posiadaniu Urzędu.

5. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 3. 1. Wpływające do Urzędu Miejskiego wnioski, przed przystąpieniem do ich merytorycznego rozpatrzenia, 
rejestrowane są w centralnym rejestrze wniosków o udostępnianie informacji publicznej, prowadzonym przez 
pracownika Referatu Organizacyjnego, który ponosi odpowiedzialność za :

1) kontrolę, terminowość załatwienia zarejestrowanych wniosków;

2) prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z załatwianiem wniosku o udostępnianie informacji publicznej.

2. Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 4. 1. Po zarejestrowaniu wniosku w centralnym rejestrze wniosków Burmistrz lub Sekretarz Gminy dokonuje 
dekretacji wniosku do kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie z właściwością rzeczową 
określoną w Regulaminie Organizacyjnym.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej znajdującej się w 
posiadaniu dwóch lub więcej komórek merytorycznych, wniosek kierowany jest zgodnie z kompetencjami do kilku 
komórek merytorycznych celem rozpatrzenia, zbiorczą odpowiedź na złożony wniosek przygotowuje komórka 
merytoryczna wskazana przez dekretującego. Odpowiedź powinna zawierać informacje udostępnione przez 
pozostałe właściwe w sprawie komórki merytoryczne, pozostające we współpracy, zgodnie z dekretacją na 
wniosku.

3. Kierownik komórki merytorycznej dokonuje oceny, czy dostęp do wnioskowanych informacji publicznych 
nie podlega ograniczeniom wynikającym z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w razie potrzeby 
dokonuje konsultacji z radcą prawnym Urzędu.

4. W przypadku, gdy wnioskowane informacje nie znajdują się w posiadaniu Urzędu, pisemnie powiadamia się 
o tym wnioskodawcę.

5. W przypadku, gdy wnioskowana informacja publiczna znajduje się w Biuletynie Infonnacji Publicznej 
(BIP), pisemnie powiadamia się o tym wnioskodawcę, wskazując dokładną ścieżkę dostępu do informacji w BIP.
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6. Informacja publiczna, która będzie wymagała podjęcia przez pracowników komórki merytorycznej 
rozpatrującej wniosek dodatkowych działań tj.: analiz, obliczeń , zezwoleń, podsumowań, wskutek czego 
powstanie jakościowo nowa informacja, będzie stanowić informację przetworzoną.

7. Wnioskodawca, składając wniosek o informację przetworzoną, określoną w ust. 6, powinien wskazać 
szczególny interes publiczny.Kierownik komórki merytorycznej dokonuje oceny, czy interes publiczny został przez 
wnioskodawcę wskazany.

8. W przypadku wskazania przez wnioskodawcę interesu publicznego, udostępnia się informację przetworzoną, 
w przeciwnym razie odmawia się jej udostępnienia.

§ 5. 1. Wpływające do Urzędu wnioski o udostępnienie informacji publicznej powinny być załatwione 
starannie i teiminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli infoimacja publiczna nie może być udostępniona w teiminie określonym w ust. 1 , powiadamia się 
wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim 
infoimacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

3. Informacje udostępniane są w sposób i w foimie wskazanej we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że 
środki techniczne którymi dysponuje Urząd, nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie 
określonej we wniosku.

4. Jeżeli infonnacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie 
określonej we wniosku, pomiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach 
braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, 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 infoimacji w sposób lub w formie wskazanych w 
powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie umarza się. Umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji 
Burmistrza Zdzieszowic, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 6. 1. Załatwiony wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z udzieloną odpowiedzią oraz 
załącznikami stanowiącymi integralną jej część składa się do akt pracownika Referatu Organizacyjnego, 
prowadzącego centralny rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej.

2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w razie:

1) ochrony interesów niejawnych;

2) ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych;

3) ochrony prywatności osób fizycznych lub tajemnicy przedsiębiorcy;

4) nie wykazania przez wnioskodawcę szczególnie istotnego interesu publicznego, w przypadku informacji 
przetworzonej.

3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza 
Zdzieszowic, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 7. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego, wymaga zachowania następujących warunków:

1) infoimacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy : 
Burmistrz Zdzieszowic;

2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

3) pozyskana treść infoimacji publicznej nie może być modyfikowana;

4) jeżeli treść pozyskanej infoimacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w 
formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

§ 8. Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, jeżeli:

1) informacja publiczna nie została zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, chyba że 
została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej wykorzystania albo

2) wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczne na warunkach innych niż zostały dla tej informacji 
określone.
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§ 9. 1. Burmistrz Zdzieszowic ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została 
zamieszczona w Biuletynie Tnfoimacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach lub odpowiedzi udzielonej 
stosownie do wniosku.

2. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Burmistrza Zdzieszowic 
ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

3. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfiyzacji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wniosku o ponowne wykorzystywanie infoimacji 
publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94) i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji.

§ 10. 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych przedłuża się termin załatwienia sprawy o kolejne 20 dni.

3. O przedłużeniu teiminu załatwienia sprawy, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia się wnioskodawcę w 
terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 11. Odmowa udostępnienia infoimacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje w drodze 
decyzji administracyjnej, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 12. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie ponoszą 
odpowiedzialność za należyte i terminowe załatwienie wniosków o udostępnienie infoimacji publicznej oraz 
wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

§ 13. Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie infoimacji publicznej oraz wnioski o ponowne wykorzystywanie 
infoimacji publicznej podpisuje Burmistrz Zdzieszowic, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy, zgodnie z 
podziałem zadań i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach.

§ 14. Bieżącą kontrolę przestrzegania zasad określonych w niniejszej instrukcji sprawuje Kierownik Referatu 
Organizacyjnego.

§ 15. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z niniejszej instrukcji sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji przy przyjmowaniu i załatwianiu wniosków o 
udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się 
przepisy o dostępie od informacji publicznej i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy innych 
ustaw, regulujących zasady udostępniania informacji publicznej.
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