
t'OWIAIUWA STACJA 
ANITARNO·EPIDEMIOOGI INA 

84-30 E. d'y'r: QU.3§ If.-l fi. ~6 3 
1. '.059 6' 11110. Rf!Qon 000301776 

Zarzqdzenie nr 2/14
 
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w l.eborku
 

z dnia 20 stycznia 2014 r.
 
W sprawie ustalenia oplaty tvtulern zwrotu koszt6w udostepniania informacji publicznej
 

Na podstawie art.10 ustA w zwiazku z art.36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Paristwowej 
Inspekcji Sanitarnej (t.j. z 2011 r. Dz.U. nr 212, poz.1263 ze zmianami) oraz art.15 ustawy z 
dnia 6 wrzesnla 2001 r. 0 dosteple do informacji publicznej (Dz.U . nr 112, poz.1198 ze zmia
nami) zarzadzarn co nastepuje: 

§ 1 

W zwiqzku z dodatkowymi kosztami, jakie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemio!ogiczna w 
l.eborku jest obowiqzana ponlesc w wyniku realizacji wniosku 0 udostepnienle informacji pu
blicznej, ustalam oplate tvtulern zwrotu koszt6w udostepnienla tej informacji. 

§ 2 

Na wvsokosc tej oplatv skladaja sle koszt papieru, koszt uzvwanla urzadzeri utrwalajqcych in
forrnacje publiczna, koszt nosnika itd. 

§ 3 

Wvsokosct oplat ustalonych w spos6b, 0 kt6rej mowa w § 20dpowiednio:
 
1) za sporzqdzenie kopii dokument6w lub danych (w formie wydruku lub kserokopii) w forma

cte 210 mm x 297 mm (A4):
 

- za strone kopii czarno-blalej 0,15 zl, 
- za strone kopii kolorowej 1,50 zl. 

2) za sporzadzanie kopii dokument6w lub danych w formie elektronicznej:
 
- plvta CD lub DVD- oplata nie wyzsza niz 1,50 zt,
 
- za skanowanie dokument6w 0,10 zl za kazda strone,
 

3) za przeslanie kopii dokument6w lub danych droqa pocztowa pobiera sie oplate w wvsokosct 
podanej w obowlazujacvrn cenniku powszechnych ustuq pocztowych lub kurierskich operatora, 
ustalonego wsp61nie przez wlasciwy organ administracji i wnioskujqcego, za przesvlke danego 
rodzaju i danej kat egorii wagowej. 

§4 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w t.eborku w terminie czternastu dni od dnia 
zlozenla wniosku 0 udostepnlenle informacji publicznej powiadomi osobe wnloskujaca 0 wyso
kosct oplatv. Udostepnlenle informacji zgodnie z wnioskiem nastepuje po uplvwle 14 dni od 
dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ze wnioskodawca dokona w tym t erminie zmiany 
wniosku w zakresie sposobu lub formy udostepnienia informacji albo wycofa wniosek. 

§ 6 

Niniejsze zarzadzenle wchodzi w zycie z dniem 2 stycznia 2014 r. 
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