WNIOSEK
o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Nazwa podmiotu zobowiqzanego":

I. Informacje o wnioskodawcy
[J I.A. Wnioskodawca
lml$ i nazwisko/nazwa:
'

'

1 1 I.B. Pefnomocnik
Iml; i nazwisko:

Adres zamieszkania lub siedziby (albo adres do korespondencji, jezeli
jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby), a w przypadku doreczenia
droga. elektroniczna. dodatkowo adres poczty elektronicznej:

Adres zamieszkania (albo adres do korespondencji, jezeli jest inny niz
adres zamieszkania), a w przypadku dore.czenia droga. elektroniczna,
dodatkowo adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu (opcjonalnle):

Numer telefonu (opcjonalnie):

II. Zakres ponownego wykorzystywania udoste.pnianej informacji publicznej
Na podstawie art. 23g ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p6in. zm.1') wnosz« o:
II A l~l udoste.pnienie informacji
publicznej w celu jej ponownego
wykorzystywanla

Zakres informacji publicznej, kt6rej dotyczy wniosek:

II.B. Q przedstawienie oferty
zawieraja.cej warunki ponownego
wykorzystywania Informacji
publicznej lub wysokoSd optat,
o ktorych mowa w art. 23c ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dost;pie do informacji publicznej.
albo zawiadomienie o braku
ograniczenia warunkami jej
ponownego wykorzystywania31

Zakres informacji publicznej, ktdrej dotyczy wniosek:

zYddto oraz miejsce publikacji warunkow ponpwnego wykorzystywania
|w przypadku informacji pozyskanej z Internetu podad adres dost^pu):

Format danych informacji publicznej, ktdrej dotyczy wniosek:

III. Cel ponownego wykorzystywania informacji publicznej
[~| eel komercyjny [~1 eel nlekomercyjny
IV. Sposob i forma przekazania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania
IV A Sposob przekazania informacji": [~1 odbibr osobisty, |~1 przestad poczty l~l przeslad srodkami komunikacji elektronicznej
IV. B. Spos6b przygotowania Informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):
[U kopia na papierze, Q pryta DVD, Q pryta CD, £] inny noinlk (podad ]aki):
IV. C. Forma przekazania informacji: Q tekst. Qobraz/grafika, Q dfwi^k (nie dotyczy wydruku), Qaudiowizualna (nie dotyczy wydruku)
IV. D. Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku
nlewskazania formatu infprmacja zostanie przekazana w formacle irodlowym)51:
Miejscowoic i data sporz^dzenia wniosku

miejscowoid

Podpis wnioskodawcy/petnorhocnika

data

11 Podmiot, o kt6rym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeinia 2001 r. o dost^pk do Informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pdzn. zm.).
• Zmlany wymienlonej ustawy zostaly ogtoaonc w Dz. U. 12002 r. Nr 153, poz. 1271. z 2O04 r. Nr 240, poz. 2407, z 3005 r. Nr 64. poz. 565 I Nr 132. poz. 1110, 12010 t. Nr 182. pol. 1228
oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.
m Dotyczy wnloskodawcy. kt6rv poslada Infonnacjq publiczna. I zamiena ja. ponownl« wykorzystywac, tufa wntoskodawcy, kt6ry zamlerza wykorzystywad informacji publlczna, na warunkach Innych
nii zostaty dla tej informacji okreflone.
41 Wybor sposobu pnekazanla dotyczy takze ewentualnej decyiji administracyjnej wydanej w wyniku negatywnego rozpataenU wniosku (adres poczty elektronicznej zostanie w taklm pnypadku
wykorzystany w cdu wskazania adresu elektronlcznego, z ktorego adresat moze pobfac decyzj^ I pod ktdrym powlnlen dokonad potwierdzenla dor^czenla dokunnentu) alho oferty zawferaja.cej
warunki ponownego wykorzystywania Informacji publicznej. albo zawladomienla o braku ograniczenia warunkami jej ponownego wykorzystywania.
11 Format zgodny z wymogain) okreilonymi w paepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 hitego 2005 r. o Informatyiacjf dzlafalnojd podmlotow realizuja.cvch zadanla publlczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2O06 r. Nr 12. poz. 65 I Nr 73. poz. 501. z 2008 r. Nr 127. poz. (17. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 11311 Nr 182. poz. 1228 oraz z 2011 r.
Nr 112, poz. 654. Nr US. poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195).

