
                                                                                                                    …………………………                                                                                                                              
                                                                                                                   (miejscowość, data) 
 
DANE WNIOSKODAWCY: 1) 

…………………………….. 
(imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

…………………………….. 
(adres zamieszkania/ siedziby firmy) 
 

…………………………….. 
(telefon) 

      URZĄD GMINY FABIANKI 
          Fabianki 4 

                 87-811 Fabianki 
 
 

WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2) 

 
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji      
w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….…... 

…………………………………………………………………………………………………….... 

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ: 3) 
 

�  Dostęp do przeglądania w urzędzie    �  Kserokopie    �  Skan    �  Pliki komputerowe      

NOŚNIK : 4)   

 

�  Płyta CD/DVD    �  inny (proszę podać) : ………………………………………………….…     
 

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ: 5) 
 

� Przesłanie informacji pocztą na adres: ……………….…………………………………………... 

� Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: …………………………………………… 

�  Odbiór osobiście przez wnioskodawcę  

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia              
29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Przysługuje mi prawo do kontroli 
przetwarzania danych podanych we wniosku oraz dostępu do nich zgodnie z w/w ustawą. 

 
 
 

     ……………………………… 
                                                                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 

6)          
 

 

1) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i ma charakter dobrowolny – są to dane umoŜliwiające podmiotowi udostępnienie 
wnioskowanej informacji w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem (lub wydanie decyzji odmawiającej jej udostępnienia); podanie numeru 
telefonu umoŜliwi niezwłoczny kontakt z wnioskodawcą w przypadku konieczności doprecyzowania wniosku; przetwarzanie danych 
wnioskodawcy odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym udostępnienie 
informacji nie jest warunkowane od wyraŜenia zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie jego danych osobowych; 

2) Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej ma charakter pomocniczego wzoru i korzystanie z niego jest dobrowolne 
3) Proszę zakreślić właściwe pole 

4) Proszę zakreślić właściwe pole  

5) Proszę zakreślić właściwe pole  

6) Brak podpisu nie dyskwalifikuje wniosku 


