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Udostępnianie informacji publicznej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Jakubów
Pokój nr 1, tel. 0 25 757 91 90, e-mail: sekretariat@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
                                       poniedziałek            730 – 1700

                                       wtorek – piątek       730 – 1530

                                  
Osoba do kontaktu:

Pracownicy Urzędu, właściwi do zakresu udostępnienia żądanej informacji publicznej
Sposób załatwienia sprawy:

1. Odpowiedź na wniosek
2. W przypadku odmowy – decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty:

Wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej,  określający  podmiot  ubiegający  się
o udostępnienie informacji publicznej oraz sposób i formę jej udostępnienia.  
Formularz do pobrania:

Wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej,  określający  podmiot  ubiegający  się
o udostępnienie informacji publicznej oraz sposób i formę jej udostępnienia.  
Opłaty:

Nie  podlega  opłacie  skarbowej,  z  wyjątkiem  opłaty,  wynikającej  z  art.  15  ustawy
o dostępie do informacji publicznej
Czas załatwienia sprawy:

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku, a w przypadku gdy informacja nie może być
udostępniona  w tym terminie  Urząd powiadamia  wnioskodawcę  w terminie  14  dni  o
przyczynach  opóźnienia  oraz  o  terminie  w  jakim  informacja  publiczna  zostanie
udostępniona.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania
przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów.
Podstawa prawna



Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2058 z późn. zm), 

Informacje dodatkowe

1. Informacja  publiczna,  która  nie  jest  udostępniona  w  BIP,  jest  udostępniania  na
wniosek.

2. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie określonej we
wniosku z wyjątkiem, gdy środki techniczne tego nie umożliwiają.

3. Jeżeli  informacja  nie  może  być  udostępniona  w  sposób  określony  we  wniosku,
Urząd  powiadamia  o  tym  fakcie  wnioskodawcę  i  wskazuje  sposób  podania
informacji publicznej.

4. W sytuacji  braku informacji  postępowanie  o udostępnienie  informacji  publicznej
umarza się.
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