KARTA INFORMACYJNA NR OR-02

URZĄD GMINY KLUCZEWSKO
Adres:

tel.:

ul. Spółdzielcza 12, 29-120 KLUCZEWSKO
+48 (44) 781-42-46; (44) 781-42-44/ fax: (44) 781-42-24
www.kluczewsko.pl
ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wydanie: 1
Data wydania:

10.03.2014

Strona: 1/2

NAZWA USŁUGI

Udzielenie informacji publicznej
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 nr 112 poz.1198 z późn.zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wypisany Wniosek

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców w pokoju nr 1 oraz do
pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.kluczewsko.pl w zakładce: Załatwianie spraw
oraz www.kluczewsko.pl w zakładce, Jak załatwić sprawę

OPŁATY
- W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Gminy ma ponieść
dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji
publicznej, może zostać pobrana od Wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, Biuro Obsługi Mieszkańców pok.Nr
1.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1) Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest
udostępniana na wniosek.
2) Udostępnianie informacji publicznej na Wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
z Wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia
informacji w sposób i w formie określonych we Wniosku.
3) Udzielona informacja (dokument ) może być odebrana przez Wnioskodawcę:
a) drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b) poprzez pocztę tradycyjną.
c) osobiście w siedzibie urzędu.
4) O formie odbioru decyduje Wnioskodawca zaznaczając w składanym Wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 14 dni od daty złożenia kompletnego Wniosku. W sprawach skomplikowanych termin ten może być
wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Nie dotyczy

UWAGI
Brak

Data utworzenia: 06.03.2014r.
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014r.
Data zatwierdzenia: 10.03.2014r.

Opracowała:
Katarzyna Białecka

Sprawdził CERTES

Zatwierdził Wójt Gminy
Rafał Pałka

