
 

 

 

WON.021-4/2021 

 

 

Zarządzenie Nr 04/2021 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego 

z dnia 20 września 2021 r. 

 

 

w sprawie udostępnienia informacji publicznej 

 

 

Art.3 ust.1; art. 4 ust. 1 pkt. 1; art. 14; art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie      

do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 2176 z późn.zm). 

 

§ 1 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:  

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim 

zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;  

2) wglądu do dokumentów urzędowych; 

§ 2 

 

Ustala się tryb i sposób załatwiania spraw związanych z udostępnieniem informacji 

publicznej na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu, zwanym dalej Inspektoratem. 

 

l. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej złożony w siedzibie inspektoratu lub           

w formie elektronicznej podlega rejestracji w sekretariacie placówki. 

2. Rejestr prowadzi pracownik sekretariatu zatrudniony w urzędzie. 

3. Po otrzymaniu wniosku jest on przedkładany Powiatowemu Inspektorowi, który po 

zadekretowaniu go przekazuje pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu. 

4. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie przygotowuje projekt odpowiedzi i przedkłada 

go Powiatowemu Inspektorowi, lub osobie go zastępującej. Jeżeli informacja nie może być 

udostępniona niezwłocznie to w takim przypadku należy przekazać informacje zgodnie           

z wnioskiem w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o udostepnienie informacji 

publicznej do placówki. 

5. Odpowiadając na zapytanie osoby publicznej w drodze dostępu do informacji publicznej 

realizowany jest obowiązek informacyjny o którym mowa wart. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, poprzez 

dołączenie do udzielonej odpowiedzi klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania 

danych. 

6. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach zawartych wart. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w zakresie i na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie 

tajemnic ustawowo chronionych, w tym: ze względu na prywatność osoby fizycznej lub 

tajemnice przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących 

funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach 

powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca 

rezygnują z przysługującego im prawa. 

 



§ 3. 

 

1.Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem przez organ 

dodatkowych kosztów z uwagi na wskazany we wniosku sposób udostępnienia lub 

konieczności przekształcenia posiadanych informacji, wówczas od podmiotu wnioskującego o 

udostępnienie informacji publicznej może zostać pobrana opłata odpowiadająca poniesionym 

kosztom. 

 

3. W przypadki kiedy zbiór wnioskowanych danych wymaga przekształceń posiadanych 

informacji (np. usunięcie danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej): 

a) jedną stronę ze sporządzonego wykazu danych wycenia się na 1,00 zł brutto 

 

3. W przypadku kiedy zbiór wnioskowanych danych będzie na życzenie wnioskującego 

kopiowany, drukowany, przenoszony lub przesyłany na odpowiedni, powszechnie stosowany 

nośnik informacji-jedna stronę kopiowanych, drukowanych, przenoszonych, przesyłanych 

danych wycenia się na 1,00 zł brutto. 

 

4. Wpłaty dokonuje się na wskazany rachunek bankowy placówki. 

 

§ 4. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

§ 5. 

 

Zobowiązuje się pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu 

opolskiego w Opolu do zapoznania się z w/w ustawą. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 6. 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie wysokości pobieranych opłat za udostępnienie 

informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku zainteresowanego. 

 

  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla powiatu opolskiego 

 

Monika Drożyńska -Delinowska 

                                                                             


