
 

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskie 
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 

Tel. (077) 4611140, Fax. (77) 4611140 w. 31 

www.kolonowskie.pl, umig@kolonowskie.pl 

Nr: Or. 5 

KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

 

Nazwa usługi 
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK 

Podstawa 

prawna 

 

Art. 10 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.) 
 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

Referat Organizacyjny Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie,  

 

47-110 Kolonowskie  

 

ul. Ks. Czerwionki 39  

 

Telefon informacyjny: 077 461-11-40 w. 27  

E-mail informacyjny: umig@kolonowskie.pl  

 

Godziny pracy:  

poniedziałek od 7.00 do 16.00,  

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00,  

piątek od 7.00 do 14.00  

 

Maria Bednorz  
 

Wymagane 

dokumenty 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 98_2011 w sprawie opłat w 

związku z udostępnianiem informacji publicznej  

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.113.2012 z dnia 4.12.2012r. w 

sprawie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i 

rejestru umów  

 

 
 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl
mailto:umig@kolonowskie.pl


Termin 

składania 

dokumentów 

Brak 

Termin 

realizacji 

 

W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni. 

W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące.  
 

Tryb 

odwoławczy 

 

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji 

publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie 

informacji  
 

Uwagi 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie 

Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja 

publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest 

udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub 

w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje 

powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości 

udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o 

sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W 

takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia 

wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w 

powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji publicznej 

umarza się. Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 

Kolonowskie.  
 

Informacje 

dodatkowe 

Brak 

Wzory 

wniosków 

Załączniki 

 

Sporządził: Maria Bednorz 


