
* właściwe pole zakreślić krzyżykiem 

** wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej 

 

 
.............................................................. 

miejscowość, data 

     

         DANE WNIOSKODAWCY      

 

................................................................. 

    (imię i nazwisko/ nazwa jednostki) 

 

................................................................ 

          (adres) 

 

.................................................................. 
          (nr telefonu) 

      Miejska Biblioteka Publiczna  

im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 

      ul. Szeroka 13 

39-400 Tarnobrzeg 

 

 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 

2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji 

w następującym zakresie: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Sposób i forma udostępnienia informacji *: 

 wgląd  do dokumentów urzędowych 

 kserokopie 

 pliki komputerowe 

przekazanie informacji: 

 pocztą elektroniczną na adres .............................................................................. 

 pocztą na adres ......................................................................................................** 

 odbiór osobiście 

udostępnienie na nośniku  

 CD/DVD 

 

 

 

 

................................................ 
                  (data i podpis wnioskodawcy) 
  

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zastrzega prawo pobrania opłaty za 

udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art.15 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej. Wysokość opłat zawiera załącznik nr 1do niniejszego wniosku. 



 

 

         Załącznik nr 1 

         do wniosku o udostępnienie 

          informacji publicznej. 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTEPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ: 

 

   

Za udostępnienie informacji publicznej przez którą Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała 

Marczaka w Tarnobrzegu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku 

sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we 

wniosku, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu pobiera od wnioskodawcy opłatę w 

wysokości odpowiadającej tym kosztom.   

Za udostępnienie informacji publicznej przez MBP w Tarnobrzegu pobierane są następujące 

opłaty: 

1)  za skopiowanie danych na nośniki elektroniczne: 

 na płytę CD/DVD łącznie z kosztem zakupu płyty –  5,00 zł brutto 

 

2) za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A- 4 za 1 stronę w wersji czarno 

białej: 

 wydruk komputerowy – 0,50 zł brutto, 

 odbitka kserograficzna – 0,30 zł brutto 

3) za przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową: wg cennika usług Poczty 

Polskiej. 

4)  za przesłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faxu: wg cennika usług operatora 

telekomunikacyjnego właściwego dla udostępniającego. 

 

UWAGA: 

W przypadku gdy wysokość ww. opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia 

informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 


