
Zarz4dzenie Nr 226 I 2O1 7

Dyrektora Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi

zdnia 20.11.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarzqdzenia nr 4712017 z dnia 18.O5.2O17r. w
sprawie: okre6lenia zasad dostgpu do informacji publicznej w Zazqdzie
Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi.

Na podstawie S 6 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich

w t-odzi, wprowadzonego w zycie Uchwalq Nr 255114 Zarzqdu Wojew6dztwa L6dzkiego z

dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarzqdu Dr6g

Wojew6dzkich w t-odzi oraz zalv'tierdzenia Regulaminu Organizacyjnego zarzqdzam co

nastqpuje:

sl

Wprowadzam zmiany do Zarzqdzenia nr 4712017 z dnia 18.05.2017r. w sprawie:

okreSlenia zasad dostqpu do informacji publicznej w Zarzqdzie Dr6g Wojew6dzkich w

Lodzi, zawarle wAneksie nr 112017, stanowiqcym Zalqcznik do niniejszego ZarzEdzenia.

s2

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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ANEKS NR 1/2017
z dnia '17 .11.2017r.

do Zarzqdzenia Nr 4712017 z dnia 18.05.2017r. w sprawie: okreSlenia zasad
dostepu do informacji publicznej w Zarz4dzie Dr5g Wojew5dzkich w

Lodzi.

s1
Wprowadza siq nastgpujqce zmiany:

Nowe brzmienie otrzymuje Zalqcznik Nr 2 - ,,Zasady pobierania oplat za udostqpnianie

informacji publiczneJ', kt6ry stanowi integralnq czqSc Zarz4dzenia.

s2
Pozostale postanowien ia Zarz4dzenia pozostajq bez zmian.

s3
Niniejszy aneks wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zal4cznikNt 2 do Zarz4d,zeniaNr 4712017
Dyrektora Zarzqdu Dr6g Wojewodzkich w Lodzi
z dnia 18.05.2017 r.

Zasady pobierania oplat za udostgpnianie informacji publicznej

l. Ustala siQ nastQpuj4ce oplaty pobierane za udostgpnienie informacji publicznej udzielanej
w Zarzqdzie Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi:

l) wykonanie jednostronnej kserokopii czamo - bialej - 0.10 zl za formatkg A4.
2) wykonanie jednostronnej kserokopii kolorowej - 0.45 zl za formatkg ,A4.
2) skanowanie - 0,05 zl za formatkg A.4,

3) plyty CDR lub DVD wraz z zapisem - 1,85 zUsd.
Przy czym'.
a) oplatg za wykonanie wydruku przyjmuje sig analogicznie jak za wykonanie kserokopii,
b) oplatg za wykonanie kserokopii, wydruku lub skanowanie dokument6w w formatach

wigkszych ni2 A4 nalicza sig jako wielokrotnoSi oplaty za kazd4 rozpoczQt4 formatkQ A4,
c) oplatg za wykonanie kserokopii lub wydruku dwustronnego nalicza sig odrgbnie za ka2d4

strong dokumentu. Z przyczyn technicznych w formie kserokopii lub wydruku dwustronnego
nie sporz4dza sig dokument6w o formacie wigkszym ni2 A3.

2. Oplaty. o kt6rych mowa w pkt. I odpowiadaja kosztom zwiqzanym ze wskazanym we
wniosku sposobem udostQpnienia informacji publicznej lub koszom zwi4zanym
z koniecznoSciE przeksztatcenia informacjiw formg wskazan4 we wniosku.

3. Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich w l,odzi mole powiadomii telefonicznie wnioskodawcg
o wysoko5ci oplaty w ciqgu l4 dni od zloZenia wniosku. Udostgpnienie informacji zgodnie
z wnioskiem nastqpuje po uplywie l4 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy i wptacenia

nalemej kwoty przez wnioskodawcA, chyba Ze wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany
wniosku w zakresie sposobu lub formy udostgpnienia informacj i, wycofa wniosek lub nie
wniesie oplaty.

4. Wnioskodawca .iest zobowi4zany do pokrycia koszt6w sposobu udostgpnienia lub
przeksztalcenia informacj i publicznej, gdy kosay te wynosz? co najmniej 5 zl.

5. Wptaty naleZnej oplaty dokonuje sig na rachunek bankowy Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich

w l-odzi nr: 59 l24O 3073 I I I I 0010 0335 6334. UdostEpnienie informacji publicznej nastqpi

po przedstawieniu przez wnioskodawcg dowodu wplaty.

6. Przekazanie material6w zarvierajqcych informacjq publicznq moze byd dokonane osobi(cie

lub przeslane za poSrednictwem Poczty Polskiej.

7 . Za przeslanie material6w zawieraj4cych informacjq publiczn4 przesylkq poleconq pobierana

jest oplata w wysokoSci podanej w obowi4zujqcym cenniku powszechnych uslug pocztowych

tp"ruto.u publitznego wl rozumieniu Ustawy z dnia 23.1 1.2012r. r. Prawo pocztowe (tj. Dz.

t.22017', poz. l48i), za przesylkg danego rodzaju idanej kategorii wagowej za zaliczeniem

pocztowym przy odbiorze przesylki.

7. W przypadku Zqdania udostEpnienia informacji w postaci innej niZ znajduj4ca sig w BIP (np'

ay.ti"itu. pil'tu, kserotopia) wniosiodawca ponosi koszty udostqpnienia'


