
Zarządzenie Nr 5/2010 

Starosty Pułtuskiego 

z dnia 21 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/07 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia

2007  r.  w  sprawie  zasad  udostępniania  informacji  publicznej  w  Starostwie

Powiatowym w Pułtusku

Na podstawie art. 4, art. 7 i art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o

dostępie do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) oraz §

14  pkt  21  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego w Pułtusku

stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/72/07 Rady Powiatu w Pułtusku z

dnia 9 lipca 2007 r. zarządzam, co następuje:

§1.

1. Załącznik  Nr  1  do  Instrukcji  w  sprawie  zasad  udostępniania  informacji

publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, zwanej dalej “Instrukcją” -

“Wniosek  

o  udostępnienie  informacji  publicznej”  otrzymuje  brzmienie  określone  

w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 4 do “Instrukcji” - “Cennik opłat za udostępnianie informacji

publicznej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

3. Załącznik  Nr 5  do  “Instrukcji”  -  “Kalkulacja  wysokości  opłat”  otrzymuje

brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
/-/ Andrzej Dolecki



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2010
Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. 

Załącznik Nr 1 
do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji
publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

DANE WNIOSKODAWCY 
Nazwisko i imię / Jednostka: .........................................................
Nr PESEL / REGON: ....................................................................
Adres: .............................................................................................
Nr telefonu: ....................................................................................

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
(Dz.U.  Nr  112,  poz.  1198  z  późn.  zm.)  zwracam  się  z  prośbą  o  udostępnienie  informacji  
w następującym zakresie: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNENIA INFORMACJI: *

�
dostęp do przeglądania informacji

w urzędzie

�
kserokopia / wydruk

�
pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:*
�

dyskietka 3,5’ –
1,44MB

�
CD-R

�
DVD+R

�
PenDrive / Zip itp.

�  własny �  urzędu �  własny �  urzędu �  własny �  urzędu

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
�  Przesłanie informacji poczta elektroniczną pod adres:
 ............................................................................................................................................................
�  Przesłanie informacji pod
adres** ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............. �  Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

............................................. .............................................
     Miejscowość, data     podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgonie z art. 15 ustaw 
o dostępie do informacji publicznej.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2010
Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. 

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 – 0,41 zł za stronę

2. wydruk z komputera
a. kartka A4 – 0,22 zł za stronę /monochromatyczny/
b. kartka A3 – 0,40 zł za stronę /monochromatyczny/
c. kartka A4 – 0,58 zł za stronę /kolorowy/
d. kartka A3 – 1,17 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 - 1,03 zł za dyskietkę
płyta CD-R - 1,23 zł za płytę
płyta DVD+R - 2,61 zł za płytę



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2010
Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. 

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 10.54 zł                 - kartka
0,02 zł
cena tonera do kserokopiarki ok. 10 tys. kopii wynosi 132,98 zł                 - kartka
0,01 zł
cena przeglądu kserokopiarki raz na trzy miesiące wynosi 146,40 zł               - kartka
0,01 zł
zużycie prądu przez kserokopiarkę                 - kartka
0,16 zł
b. karta A3     - 0,41 zł za stronę /ksero Panasonic FP-7824/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A3 500szt. wynosi 21,08 zł     - kartka
0,04 zł
cena tonera do kserokopiarki ok. 5 tys. kopii wynosi 132,98 zł                 - kartka
0,03 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 Lexmark T420/
karta A4 - 0,22 zł za stronę
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A4 500szt. wynosi 10,54 zł     -  kartka
0,02 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 5 tys. 
kopii wynosi ok. 407,97 zł       -  kartka
0,08 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zażycie drukarki                     -  kartka
0,12 zł

karta A3 - 0,40 zł za stronę /drukarka HPCLJ5550/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A3 500szt. wynosi 21,08 zł       -  kartka
0,04 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 6,5 tys. 



kopii wynosi ok. 807,03 zł        -  kartka
0,12 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zużycie drukarki                  -  kartka
0,24 zł
b. kolorowy
karta A4 - 0,58 zł za stronę /drukarka HPCLJ5550/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A4 500szt. wynosi 10,54 zł         -  kartka
0,02 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 13 tys. 
kopii wynosi ok. 4.204,23 zł                    -  kartka
0,32 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zużycie drukarki                     -  kartka
0,24 zł

karta A3 - 1,17 zł za stronę /drukarka HPCLJ5550/
sposób obliczenia:
cena ryzy papieru A3 500szt. wynosi 21,08 zł         -  kartka
0,04 zł
cena tonera do drukarki laserowej ok. 6,5 tys. 
kopii wynosi ok. 4.204,23 zł          -  kartka
0,65 zł
zużycie prądu przez drukarkę, zużycie drukarki                    - kartka
0,48 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 - 1,03 zł za dyskietkę
płyta CD-R - 1,23 zł za płytę
płyta DVD-R - 2,61 zł za płytę

sposób obliczenia:
cena dyskietki FDD 3,5” 1,44MB wynosi 0,73 zł
cena płyty CD-R wynosi 0,73 zł
cena płyty DVD+R wynosi 1,61 zł

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


