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O.0143. 28.2013

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 1 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest przedstawiona
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. organizacyjnych, sekretariatu
Pokój nr 1
tel. 61 2822001, 61 2822017 lub 61 2822033, e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 14 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób
i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie
określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób
lub w formie określonym we wniosku, podmiot 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 informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie
o udostępnienie informacji umarza się.
OPŁATY
Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej odwołanie rozpoznaje się w terminie 14
dni. W przypadku skarg złożonych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej przekazanie
akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Skargę rozpatruje
się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Podmiotowi, któremu
odmówiono prawa dostępu do 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, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu
powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym do orzekania w ww. sprawach,
jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia
informacji publicznej.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198
ze zm.).
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DODATKOWE INFORMACJE
1. Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych.
2. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, a jego ograniczenie wynika
jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność
osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
3. Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze ogłaszania ich w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu lub w odpowiedzi na wniosek złożony przez zainteresowanego,
a także w niektórych sytuacjach w formie pisemnej lub ustnej bez uprzedniego złożenia
wniosku. Poza tym, informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub
wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym.
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