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WYDZIAŁ PRAWNO - ORGANIZACYJNY
1.Nazwa działania/usługi

Udostępnianie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 8A, 59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 77 61 555
Wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa
(parter- bud. 8A) albo listownie na adres Starostwa lub telegraficznie za
3. Sposób załatwienia
pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej. Informacja publiczna, która
sprawy
musi być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej
lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – druk wniosku do
3. Wymagane dokumenty, pobrania ze strony www.powiatzgorzelecki.pl – Biuletyn Informacji
Publicznej oraz
załączniki
dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego i w
Wydziale Prawno-Organizacyjnym.
Starostwo zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych
4. Opłaty
zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli
5. Termin załatwienia
informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie,
sprawy
powiadamia się zainteresowanego o powodach opóźnienia oraz o
terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak
niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie
postępowania o jej udzielenie następuje w drodze decyzji. Do decyzji
stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej
ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę
danych osobowych oraz innych tajemnic prawnie chronionych,
przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o
6. Tryb odwoławczy
udostępnienie takiej informacji.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012, poz. 270 ze
zm.), tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w
terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę rozpatruje się w
terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
2. Miejsce załatwienia
sprawy

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764)

