
Zarządzenie Nr 0050. 371. 2015 
Wójta Gminy Nędza  

z dnia 13 listopada 2015 roku  
 

w sprawie określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub innego aktu  
                prawnego 
 
 
 
                 Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. 
Dz. U. z 2015r. poz.1515. ) art.28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 
normatywnych  ( tj. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późn .zm.) 
 

zarządzam, co następuje : 
 

§ 1 
 

Ustalam w Urzędzie Gminy w Nędzy koszty wydruku lub kserokopii aktu normatywnego lub innego 
aktu prawnego w następującej wysokości : 
 

1) w formacie A5 
a) jednostronnie -  kwota   0, 10 zł 
b) dwustronnie   -  kwota    0,20 zł 

       2)   w formacie A4 
c) jednostronnie -  kwota   1,00 zł 
d) dwustronnie   -  kwota    0,40 zł 

       3) w formacie A3 
e) jednostronnie -  kwota   0, 23 zł 
f) dwustronnie   -  kwota    0,46zł 

       4) w przypadku ustalania kosztów udostępniania informacji publicznej utrwalonej na  
           informatycznych nośnikach danych koszty wynoszą  
                   g) na dyskietce    -  kwota     0,50 zł 
                   h) na płycie CD/R – kwota    1,00 zł  
        5) każdorazowo koszty za udostępnianie informacji publicznej będą ustalane i przekazane 
wnioskodawcy indywidualnie  zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej  (Dz. U. z 2014r.  poz. 782 z późn. zm. ) 
 

§ 2 
 

Skarbnik gminy szacuje wysokość kosztów określonych w § 1 i w razie konieczności wnosi o zmianę 
zarządzenia. 
 

§ 3 
 

Jeżeli koszty udostępnienia aktu prawnego bądź informacji publicznej są niższe jednorazowo niż 
kwota 1 ,00 zł odstępuje się od obowiązku ich uiszczania. 
 

§ 4 
 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 0050.338.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 09 października 
2015 roku w sprawie określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub 
innego aktu prawnego 

§ 5 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 



 
  
 

 
 


