
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDQWLANEGO

w powiecie walbrzyskirn
Al Wyzwolenia 22, tel. 74 84 60 685

5 8 - 3 0 0 W A L B R Z Y C H
NIP 886-24-38-187 REGON 890724390 Zarzj,dzenie Nr., . /2014

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w powiecie walbrzyskim

z czerwca 2014 r.+

w sprawie: udostepnienie informacji publicznej udzielanej na wniosek w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie watbrzyskim

§1

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorza.dzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z pozri. zm.) , art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 10 i art.
15 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr
112, poz. 1198 z pozh. zm.) oraz art. 262 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267) zarza.dzam co
nastepuje:

1. Zarza.dzenie reguluje sposob udost^pniania informacji publicznej na wniosek w tym
informacji przetworzonej oraz informacji publicznej w celu jej ponownego
wykorzystania z wyta.czeniem ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1235) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie
watbrzyskim, zwanym dalej PINB.

2. Zasada. jest bezptatne udostepnianie informacji publicznej, ktorej jawnosc nie zostata
wyta.czona na podstawie przepisow szczegolnych.

§2
1. Informacje publiczna. udostepniaja. na wniosek zainteresowanego podmiotu

inspektorzy, pracownicy biura.
2. Wzor wniosku o udostepnienie informacji publicznej znajduje sie w Biuletynie

Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie
watbrzyskim na stronie http://www.pinb.prv.pl.

3. Wzor wniosku o udostepnienie informacji publicznej w celu jej ponownego
wykorzystania okresla rozporza.dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17
stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji
publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94), ktory jest rowniez dostepny w Biuletynie
Informacji Publicznej PINB.

4. Pracownicy PINB udostepniaja.c informacje maja. obowia.zek umozliwic jej
skopiowanie, wydrukowanie, przestanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany
nosnik informacji.

5. Jezeli informacja publiczna nie podlega udostepnieniu w przypadkach przewidzianych
w ustawie o dostepie do informacji publicznej nastepuje odmowa zgodnie z k.p.a.



§3.

1. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej w tym informacji przetworzonej oraz
informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania podlegaja. zarejestrowaniu
przez pracownikow PINB w elektronicznym rejestrze poczty przychodza.cej.

2. Zarejestrowaniu w PINB, w sposob o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja. rowniez
wnioski ztozone droga. elektroniczna. wptywaja.ce bezposrednio do jednostki i do
pracownikow na samodzielnych stanowiskach.

3. Jezeli wniosek dotyczy informacji publicznej, beda.cej w posiadaniu wiecej niz
jednego pracownika, kazdy z nich rozpatruje sprawy objete wnioskiem w ramach
swojej wtasciwosci rzeczowej. Informacje zbiorcza. przygotowuje pracownik wskazany
w dekretacji jako pierwszy.

§4
1. Informacje publiczna. udostepnia si? wnioskodawcy w nastepuja.cej formie:

1) ustnie;
2) za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r, poz. 1529);
3) za posrednictwem poczty elektronicznej;
4) za pomoca. innych srodkow komunikacji elektronicznej;
5) poprzez odbior osobisty;
6) poprzez udostepnianie do przegla.dania w obecnosci wyznaczonego pracownika

materiatow b?da.cych przedmiotem informacji publicznej;
7) w inny mozliwy sposob wskazany przez wnioskodawce.

2. Za udostepnienie informacji publicznej pobiera si? optaty, gdy ta.cznie zachodza. dwie
okolicznosci:
1) udostepnienie informacji publicznej (nie udostepnionej w Biuletynie Informacji

Publicznej) nastepuje w trybie ztozonego wniosku;
2) udostepnienie informacji zwia.zane jest z poniesieniem dodatkowych kosztow

zwi^zanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostepniania informacji tub
koniecznoscia. przeksztatcenia informacji w forme wskazana. we wniosku.

3. Oplaty od wnioskodawcy, o ktorych mowa w ust. 2, pobiera sie z gory. Optata stanowi
zwrot rzeczywiscie poniesionych kosztow powstatych z powodu za.danego przez
wnioskodawce sposobu udost?pniania lub koniecznosci^ przeksztatcania informacji
w forme wskazana. we wniosku.

4. O wysokosci optaty, terminie jej uiszczenia i sposobie dokonania optaty informuje sie
wnioskodawce w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku. Informacj? publiczna.
udostepnia sie we wskazany przez wnioskodawce sposob niezwtocznie po
uiszczeniu optaty i po okazaniu dowodu wptaty, jednak nie pozniej niz po uptywie 14
dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ze wnioskodawca dokona w tym
terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost?pniania informacji lub
wycofa wniosek.

5. Jezeli nie jest mozliwe zachowanie terminu, o ktorym mowa w ust. 4, informacje
publiczna. udostepnia sie nie pozniej niz w cia.gu 2 miesiecy od daty ztozenia wniosku,
zawiadamiajqc uprzednio wnioskodawce o przyczynie zwtoki.



§5.

1. Ustala sie nast§puja_ca. wysokosc optat za udostepnienie informacji publicznej:
1) wykonanie kserokopii w formacie A-4 (jednostronnie) 0,60 zt;
2) wykonanie kserokopii w formacie A-4 (dwustronnie) 0,90 zt;
3) wykonanie kserokopii w formacie A-3 (jednostronnie) 0,90 zt;
4) wykonanie kserokopii w formacie A-4 (dwustronnie) 1,35 zt;
5) wykonanie wydruku w formacie A-4 (jednostronnie) 0,60 zt;
6) wykonanie wydruku w formacie A-4 (dwustronnie) 0,90 zt;
7) zapis na ptycie CD-R wraz z nosnikiem 1,40 zt;
8) zapis na ptycie DVD-R wraz z nosnikiem 1,60 zt;

2. Wysokosc optat, o ktorych mowa w ust.1 wyrazona jest w kwocie brutto.
3. Do ustalenia wysokosci naleznej optaty zobowia.zani sa. pracownicy PINB

odpowiedzialni za przygotowanie informacji publicznej do udostepnienia.
4. Optate za udostepnienie informacji publicznej wnosi sie na rachunek bankowy PINB:

Nr 68 1560 0013 2242 2163 3825 0001.
5. Dowod uiszczenia optaty dota.cza sie do wniosku o udostepnienie informacji

publicznej, a kserokopi$ przekazuje si$ do dziaiu ksiqgowosci.
6. Za przestanie kopii dokumentow lub danych za posrednictwem operatora pocztowego

pobiera sie dodatkowo optate, w wysokosci podanej w obowia.zuja.cym cenniku
powszechnych ustug pocztowych operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy -
Prawo pocztowe, za przesytke danego rodzaju i danej kategorii wagowej, ktora
zwieksza poniesione koszty za zuzyte nosniki, ustalone wg zasad okreslonych w §4
w ust. 3 i jest uiszczana w sposob okreslony w ust. 4, m.in. optata za list polecony za
potwierdzeniem odbioru.

§6.
1. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaja.ce osobowosci
prawnej informacji publicznej, niezaleznie od sposobu jej utrwalenia (w postaci
papierowej, elektronicznej, ptyt CD-R i DVD-R), w celach komercyjnych lub
niekomercyjnych, innych niz jej pierwotny publiczny eel wykorzystania, dla ktorego
informacja zostata wytworzona.

2. Podmiot ponownie wykorzystuja.cy informacje publiczna. udostepniana. przez PINB,
jest zobowia.zany w tym zakresie do podania:
1) zrodta pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o tresci: ,,Zrodto: PINB";
2) czasu wytworzenia informacji publicznej przez PINB, o ile zostat on okreslony;
3) czasu pozyskania informacji publicznej PINB,

3. Podmiot ponownie wykorzystuja.cy informacje publiczna. rna obowia.zek dalszego
udostepniania innym uzytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej od
PINBformie.

4. Jezeli podmiot ponownie wykorzystuja.cy informacje publiczna. dokonat jej
przetworzenia, zobowia.zany jest do opatrzenia przetworzonego materiatu
komentarzem zawieraja.cym informacje o wykorzystaniu pozyskanego z PINB
materiatu w zmienionej formie.

5. PINB nie ponosi odpowiedzialnosci za rezultaty przetworzenia informacji publicznej
ponownie wykorzystywanej.



§7-

1. Zasady, o ktorych mowa w §6, maja. zastosowanie do informacji publicznych
udostepnionych poprzez:
1) opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB;
2) udostepnione w inny sposob niz Biuletynie Informacji Publicznej PINB;
3) przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej z

zastrzezeniem ust. 2.
2. Przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystanie

informacji publicznej PINB moze kazdorazowo okreslic inne niz wymienione w §6
warunki ponownego wykorzystania z uwzglednieniem art. 23b ustawy o dostepie do
informacji publicznej.

§8-

Wykonanie zarza.dzenia powierzam Inspektorom.

§9.

Zarzaxlzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zatqcznik Mr 1 do Zarza.dzenia Mr. P.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w powiecie watbrzyskim

KALKULACJA OPLATY ZA UDOSTE.PNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Optata obejmuje dodatkowe koszty zwiazane z udzieleniem informacji publicznej:
Koszt 1 kartki papieru A4 0,02 zt
Koszt obstugi ksero 0,33 zt
Koszt konserwacji ksero i zakupu tonerow 0,52 zt
Razem format A4 0,60 zt
Razem format A4 dwustronnie 0,90 zt

Koszt 1 kartki papieru A3 0,05 zt
koszt obstugi ksero 0,33 zt
Koszt konserwacji ksero i zakupu tonerow 0,52 zt
Razem format A3 0,90 zt
Razem format A3 dwustronnie 1,35 zt

Koszt 1 ptyty CD 0,80 zt
Koszt przesytu danych 0,55 zt
Razem zapis na ptycie CD 1,40zt

Koszt 1 ptyty DVD 1,00zt
Koszt przesytu danych 0,55 zt
Razem zapis na ptycie DVD 1,60 zt

Wyliczenie kosztu obstugi kserokopii:
Czas wykonania 1 kopii wynosi 1 minute
Sredni miesieczny czas pracy w 2014 roku
496+489+552+496=2003 : 12 m-cy = 166,92 godziny
Srednia stawka wynagrodzen na luty 2014 - 3.268,93 zt
3.268,93 : 166,92 = 19,58 : 60 minut = 0,33 zt za 1 minut?



Zatcjcznik Mr 2 do Zarza.dzenia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w powiecie watbrzyskim
zdnia

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imie / Instytucja*:

Adres:

Telefon/fax:

WNIOSEK O UDOSTE.PNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z poz. zm.) zwracam si? z prosba. o udost^pnienie
informacji w nast§puja.cym zakresie:

SPOSOB I FORMA UDOSTE.PNIANIA INFORMACJI**:
dostep do przeglqdania informacji w urzedzie CZ1 kserokopia Cm wydruk
pliki komputerowe

RODZAJ NOSNIKA**: CD DVD-R HID CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
CHI Przestania informacji poczta. elektroniczna. na adres
I—I Przestania informacji poczta. na adres (inny, niz podany wczesniej):

CZ1 Odbior osobiscie przez wnioskodawce I 1 Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)

UWAGI:
* w przypadku instytucji prosz^ oprocz nazwy instytucji podac dane osoby upowaznionej do ztozenia wniosku

** prosze zaznaczyc wtasciwe pole

Urzad zastrzega prawo pobrania optaty od informacji udostepnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostepie do informacji
publicznej.
Wnioski prosimy kierowac w jednej z nastepuj^cych form:

• Pocztq na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie watbrzyskim
Al. Wyzwolenia 22
58-300 Watbrzych z dopiskiem ,,DIP"

• Osobiscie do PINB, adres jak powyzej, pok. nr 336 (III pietro)
• Faksem pod numer 74-84-60-622



Nazwa podmiotu zobowiqzanego'1:

WNIOSEK
o ponowne wykorzystywanie informacj! publicznej

I. Informacje o wnioskodawcy

n LA. Wnioskodawca ' '
|rni§ ! nazwisko/nazwa:

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:

Numer telefonu (opcjonalnie):

1 1 I.B. Petnomocnik
Imî  i nazwisko:

Adres zamieszkania (albo adres do korespondencji, jezeli jest Inny nil
adres zamieszkania), a w przypadku doreczenia droga, elektroniczna.
dodatkowo adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu (opcjonalnie):

II. Zakres ponownego wykorzystywania udostepnianej informacji publicznej
Na podstawie art. 23g ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeinla 2001 r. o dosteple do Informacjl publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z poin. zm.") wnoszt; o:

II.A. |~1 udostepnienie Informacji
publicznej w celu jej ponownego
wykorzystywania

II.B. Q przedstawienie oferty
zawleraja.cej warunki ponownego
wykorzystywania Informacji
publicznej lub wysokoil optat,
o Ictdrych mowa w art. 23c ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzeinia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej.
albo zawiadomienie o braku
ograniczenia warunkami jej
ponownego wykorzystywania31

Zakres informacji publicznej, kt6rej dotyczy wnlosek:

Zakres informacji publicznej, ktfirej dotyczy wniosek:

ZVodto oraz miejsce publikacji warunkdw pontfuinego wykorzystywania
w przypadku Informacj! pozyskanej z Internetu podac adres dostepu):

Format danych informacji publicznej, ktorej dotyczy wniosek:

III. Cel ponownego wykorzystywania informacji publicznej

[~1 eel komercyjny f~l eel nlekomercyjny

IV. Sposob I forma przekazania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania

IV.A. Sposob przekazania informacji41: [~1 odbibr osobisty, [~1 przeslad poczta,, l~l przestad irodkami komunikacjl elektronicznej

IV.B. Spos6b przygotowania Informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):

n k°pia na papierze, Q pryta DVD, Q p<yta CO, Q inny noinik (podac1 Jaki):

IV.C. Forma przekazania informacji: Q tekst, Qobraz/grafika, [] dfwie.k (nie dotyczy wydruku), Qaudiowizualna (nie dotyczy wydruku)

IV.D. Format danych dla informacji w pentad elektronicznej (w przypadku
nlewskazania formatu Infprmacja zostanle przekazana w formacie 2>6dtowym)sl:

Miejscowosd i data sporzqdzenia wniosku Podpis wnioskodawcy/pelnorhocnika

miejscowott data

u Podmiot, o ktorym mowa w art. 23a uiL 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostcpte do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p6in. zm.).
" Zmlany wymlentac] ustawy lostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 I Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228

oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.
* Dotyczy wnioskodawcy, ktory posiada Informacje pubKczna_ f zamleaa ja. ponownle wyfcorzystywac*, lub wnlosftodawcv, ktory zamlerza wykorzystywac' Informacj^ publlcznf na warunkach Innych
nil zostafy dla tej Informacji okreilone.

41 Wybor spo&obu przekazania dotyczy takie ewentualnej decyzjl admlnlstracrfnej wydanej w wynlku negatywnego razpatrzenia wniosku (adres poczty elektronicznej zosunie w taUm przypadku
wykorzystany w celu wskazania adresu elektronlcznego, z ktdrego adresat moze pobrad decyzje. I pod ktorym powinlen botanac* potwierdzenla dor̂ czenia dokumentu) albo oferty zawlerajqcej
warunki ponownego wytorzystywanla Informacji publicznej, albo zawladomlenla o braku ograniczenia warunkami jej ponownego wykorzystywania.

" Format zgodny z wymogami okreilonymi w przepisach wydanych na podstawie art 18 ustawy z dnia 17 hitego 2005 r. o Informatyucjl dzlatalno&i podmlotow realizuĵ cych zadania publkzne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12. poz. 651 Nr 73. poz. 501. z 2008 r. Nr 127, poz. 817. 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 IBS. poz. 10921 Nr 204, poz. 1195).


