Wnioskodawca:

(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon, ew. adres e-mail1)

Urząd Miejski w Ciechanowcu
Ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie3:

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie powyższych informacji
w następujący sposób4:
udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w Urzędzie, w uzgodnionym terminie,
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail,
przesłanie informacji pocztą na podany powyżej adres (kserokopia, wydruk, pliki komputerowe na płycie CD/DVD lub
innym nośniku (jakim?) 5…………………………………………………………………………………)
inny sposób: (jaki?)…………………………………………………………………………………………………

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
(w zakresie imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail, inne jakie6……………………………….……………………) zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

1

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu;

2

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru;

3

Zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd Miejski w Ciechanowcu powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku
o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;

4

Właściwe podkreślić;

5

Właściwe podkreślić;

6

Właściwe podkreślić.

