
Załącznik Nr 4 
do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji
publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Cennik opłat za udostępnianie informacji publicznej:

1. kserokopia
a. kartka A4 – 0,20 zł za stronę
b. kartka A3 – 0,40 zł za stronę

2. wydruk z komputera
a. kartka A4 – 0,17 zł za stronę /monochromatyczny/
b. kartka A3 – 0,41 zł za stronę /monochromatyczny/
c. kartka A4 – 0,71 zł za stronę /kolorowy/
d. kartka A3 – 0,95 zł za stronę /kolorowy/

3. przegranie informacji publicznej na nośnik
a. na nośniki własne wnioskodawcy

dyskietka 3,5” 1,44MB - 0,30 zł za dyskietkę
płyta CD-R - 0,50 zł za płytę
płyta DVD+R - 1,00 zł za płytę
urządzenie PenDrive                   - 0,50 zł

b. na nośniki urzędu
dyskietka 3,5” 1,44MB - 0,97 zł za dyskietkę
płyta CD-R - 1,84 zł za płytę
płyta DVD+R       - 2,34 zł za płytę



Załącznik Nr 5
do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji
publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Kalkulacja wysokości opłat

1. kserokopia monochromatyczna

a. karta A4     - 0,20 zł za stronę /ksero Panasonic FP-7824/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A4 500szt. wynosi 10.80 zł                 - kartka 0,02 zł
cena tonera do kserokopiarki ok. 10 tys. kopii wynosi 134,20 zł                 - kartka 0,01 zł
cena przeglądu kserokopiarki raz na trzy miesiące wynosi 220,00 zł               - kartka 0,01 zł
zużycie prądu przez kserokopiarkę                 - kartka 0,16 zł

b. karta A3     - 0,40 zł za stronę /ksero Panasonic FP-7824/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A3 500szt. wynosi 20,13 zł     - kartka 0,04 zł
cena tonera do kserokopiarki ok. 5 tys. kopii wynosi 134,20 zł                 - kartka 0,02 zł
cena przeglądu kserokopiarki raz na trzy miesiące wynosi 220,00 zł               - kartka 0,02 zł
zużycie prądu przez kserokopiarkę,                            - kartka 0,32 zł

2. wydruk z komputera

a. monochromatyczny /drukarka HPLJ1010/
karta A4 - 0,17 zł za stronę
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A4 500szt. wynosi 10,80 zł     - kartka 0,02 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 2,5 tys. 
kopii wynosi ok. 67,10 zł       - kartka 0,03 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zażycie drukarki                     - kartka 0,12 zł

karta A3 - 0,41 zł za stronę /drukarka HPCLJ5550/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A3 500szt. wynosi 20,13 zł       - kartka 0,04 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 6,5 tys. 
kopii wynosi ok. 832,04 zł        - kartka 0,13 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zużycie drukarki                  - kartka 0,24 zł



b. kolorowy
karta A4 - 0,71 zł za stronę /drukarka HPCLJ3550/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A4 500szt. wynosi 10,80 zł         - kartka 0,02 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 4 tys. 
kopii wynosi ok. 1.786,08 zł                    - kartka 0,45 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zużycie drukarki                     - kartka 0,24 zł

karta A3 - 0,95 zł za stronę /drukarka HPCLJ5550/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A3 500szt. wynosi 20,13 zł         - kartka 0,04 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 6,5 tys. 
kopii wynosi ok. 4.334,66 zł          - kartka 0,67 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zużycie drukarki                    -  kartka 0,24
zł

3. przegranie informacji publicznej na nośnik

a. na nośniki własne wnioskodawcy
dyskietka 3,5” 1,44MB - 0,30 zł za dyskietkę
płyta CD-R - 0,50 zł za płytę
płyta DVD-R - 1,00 zł za płytę
urządzenie PenDrive - 0,50 zł

b. na nośniki urzędu
dyskietka 3,5” 1,44MB - 0,97 zł za dyskietkę
płyta CD-R - 1,84 zł za płytę
płyta DVD-R - 2,34 zł za płytę

sposób obliczenia:
cena dyskietki FDD 3,5” 1,44MB wynosi 0,67 zł
cena płyty CD-R wynosi 1,34 zł
cena płyty DVD+R wynosi 1,34 zł

Powyższa  kalkulacja  została  przeprowadzona  na  podstawie  danych  zawartych
w  instrukcjach  obsługi  poszczególnych  urządzeń  znajdujących  się  na  wyposażeniu
Starostwa.


