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DANE WNIOSKODAWCY: 
Nazwisko i Imię / Jednostka:.................................................................................... 
Adres:................................................................................................................... 
Nr telefonu, adres e-mail: ....................................................................................... 
 

 
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 
 

WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art.10 ust.1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) proszę o udostępnienie 
informacji w następującym zakresie:……………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Forma udostępnienia informacji: 
1. � udostępnienie dokumentów do przeglądania w urzędzie 
 
2. � kserokopia  lub  � wydruk komputerowy: 

 
� w wersji czarno -białej    � w wersji kolorowej              

� jednostronnie              � dwustronnie 

� w formacie A3               � w formacie A4 
 

3. � pliki komputerowe przesłane pocztą elektroniczną na adres*:........................... 
 

4. � zapis na nośniku: 
                        � CD-ROM      � DVD        � Pendrive** 
 

Sposób przekazania informacji: 
1. � bezpośrednio wnioskodawcy (odbiór osobisty) 
2. � pocztą na adres*……………………………………………………………………………………………………… 

 
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2135 z 
późn.zm). 
 
 
......................................    ………………………………………………… 
      (miejscowość, data)                                                                         (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
Uwagi: 
*  wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej. 
 ** nośniki elektroniczne pochodzą z zasobów urzędu. 
 
Zgodnie z art 15  ustawy o dostępie do informacji publicznej urząd zastrzega prawo pobrania opłaty w wysokości 
odpowiadającej kosztom związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia 
informacji publicznej. 
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