
                      Karta  informacyjna 

Opis sprawy/zadania Odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

Kogo dotyczy Każdy obywatel 

Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Formularze/wnioski  

do pobrania 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych - pokój nr 1  

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 

Biuletyn Informacji Publicznej 

Opłaty Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli Urząd 

Gminy będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów 

związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 

koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, 

Urząd Gminy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości 

odpowiadającej tym kosztom. Urząd Gminy w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych 

Katarzyna Kudzia - pokój 1 

email : k.kudzia@zawoja.ug.pl  

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 101 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek-czwartek 7.30-16.00,  piątek 7.30 – 13.30 

Miejsce składania 

dokumentów 

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Adres e-mail:sekretariat@zawoja.ug.pl  

Za pośrednictwem pisma ogólnego dostępnego na platformie ePUAP 

Termin załatwienia sprawy  Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż  

w  terminie 14 dni z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku ze względu na stopień skomplikowania sprawy. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U.              

z 2021 r. poz. 1598,1641 z późn. zm. ). 

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. 

U. z 2021r.  poz. 735 ). 

Tryb odwoławczy W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, 

które nie mogą zostać udostępnione w świetle obowiązujących przepisów  

lub informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie 

określonych we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie 

o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie                        

z wnioskiem ewentualne pisemne powiadomienie zawiera wskazanie 

sposobu lub formy w jakiej informacja może zostać udostępniona.                       

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia 

wnioskodawca nie złoży wniosku w sposób i w formie wskazanej                       

w powiadomieniu pisemnym, postępowanie o udostępnienie informacji 

umarza się. Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie 

postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji 

zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego                         

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Od decyzji stronie służy 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za 
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pośrednictwem Wójta Gminy Zawoja w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia.  

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku                        

o udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy służy skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem 

Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi 

na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone 

terminem. 

Uwagi i dodatkowe 

informacje 

Odbiór odpowiedzi na wniosek może nastąpić: 

 Osobiście przez wnioskodawcę 

 Za pośrednictwem poczty 

 Za pośrednictwem poczty elektronicznej 

 Za pośrednictwem platformy ePUAP 
 

 

Opracował: (imię i nazwisko) Katarzyna Kudzia data 13.12.2021 r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 13.12.2021 r. 

 


