
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2017 

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

z dnia 18.05.2018 r. 
 

  

Zasady pobierania opłat za udostępnianie informacji publicznej  

 

 

1. Ustala się następujące opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznej udzielanej  

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi:  

1) wykonanie jednostronnej kserokopii czarno – białej – 0,12 zł za formatkę A4, 

2) wykonanie jednostronnej kserokopii kolorowej – 0,55 zł za formatkę A4, 

2) skanowanie – 0,06 zł za formatkę A4, 

3) płyty CDR lub DVD wraz z zapisem – 2,28 zł/szt. 

Przy czym: 

a)   opłatę za wykonanie wydruku przyjmuje się analogicznie jak za wykonanie kserokopii, 

b) opłatę za wykonanie kserokopii, wydruku lub skanowanie dokumentów w formatach 

większych niż A4 nalicza się jako wielokrotność opłaty za każdą rozpoczętą formatkę A4, 

c) opłatę za wykonanie kserokopii lub wydruku dwustronnego nalicza się odrębnie za każdą 

stronę dokumentu. Z przyczyn technicznych w formie kserokopii lub wydruku dwustronnego 

nie sporządza się dokumentów o formacie większym niż A3.  

2.  Opłaty, o których mowa w pkt. 1 odpowiadają kosztom związanym ze wskazanym we 

wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub kosztom związanym  

z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.  

3.  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi może powiadomić telefonicznie wnioskodawcę  

o wysokości opłaty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie  

z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy i wpłacenia 

należnej kwoty przez wnioskodawcę, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany 

wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, wycofa wniosek lub nie 

wniesie opłaty.  

4.  Wpłaty należnej opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Łodzi nr: 59 1240 3073 1111 0010 0335 6334. Udostępnienie informacji publicznej nastąpi 

po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty. 

5.  Przekazanie materiałów zawierających informację publiczną może być dokonane osobiście 

lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

6. Za przesłanie materiałów zawierających informację publiczną przesyłką poleconą pobierana 

jest opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych 

operatora publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012r.  r. Prawo pocztowe (tj. Dz. 

U. z 2017, poz. 1481), za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej za zaliczeniem 

pocztowym przy odbiorze przesyłki. 

7.  W przypadku żądania udostępnienia informacji w postaci innej niż znajdująca się w BIP (np. 

dyskietka, płyta, kserokopia) wnioskodawca ponosi koszty udostępnienia. 

 


