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W sprawie: 

udostępniania informacji publicznej 

 

1. Od czego zacząć? 

W Sekretariacie Starostwa (I piętro, pokój 202), mailem na adres: 

starostwo@powiatglubczycki.pl lub pocztą na adres urzędu  należy złożyć wniosek                                    

o udostępnienie informacji publicznej. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Informacja udostępniana jest bezpłatnie, jednak jeżeli w wyniku udostępnienia informacji 

publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty 

związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością 

przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku można pobrać od wnioskodawcy 

opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział merytoryczny, do kompetencji którego przypisane są zadania i dysponujący żądaną 

informacją, o której udostępnienie wnioskuje strona. 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może 

być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej 

udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim 

udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Informacja może zostać przesłana listownie, mailowo lub możliwy jest odbiór osobisty                             

po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r.                          

poz. 902). 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest 

udostępniana na wniosek.  



2 
 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie 

ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu 

postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał 

decyzję. 

Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej.                   

W tym przypadku strona wnosząca skargę musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów 

sądowych. 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma 

charakter pomocniczego wzoru. 

DODATKOWE UWAGI: 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych 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. 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

 

       Opracował(a): Monika Sado                                    Zatwierdził(a): Wioletta Makselan 

 


