
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 199/2018 r. 

Burmistrz Miasta Kamienna Góra 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

Załącznik nr 1 

do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej 

w Urzędzie Miasta Kamienna Góra 

 

 
 

DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i Imię (nazwa jednostki) ________                            _____________________________                 ________             

Adres: ________________________________________________________________                                              ___ 

Nr telefonu (fakultatywnie): __________________________________________________                  ______________ 

                                               Urząd Miasta 

                                                         Pl. Grunwaldzki 1 

                                                                 58-400 Kamienna Góra 

 
 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. zwracam się 

z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

.............................................. ..................................................................................………................ 
 
 

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: * 

[  ] dostęp do przeglądania informacji w Urzędzie 

[  ] kserokopie 

[  ] CD/DVD 

 
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: * 

[  ] przesłanie informacji do skrzynki poczty elektronicznej (adres) 

..................................................................................................................................………………...... 

[  ] przesłanie informacji pocztą (adres) * * 

...............................................................................................................................………………......... 

[  ] odbiór osobiście przez Wnioskodawcę 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku 

o udostępnienie informacji publicznej.*** 
 

                                                                                 ...........................................................                     
                                                                                       (data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 
*   Zaznaczyć właściwe 

*    Wypełnić, jeżeli adres jest inny niż podany wcześniej 

*** Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest 
Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze, Plac Grunwaldzki 1. 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Osoby składające 
wniosek mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Zgodnie z art. 15. 1.  ustawy  o dostępie do informacji publicznej „Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa 

art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia 
lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości 

odpowiadającej tym kosztom”. 


