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UZYSKANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
Dotyczy informacji publicznej nie udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
• Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

 

Wniosek  może być złożony w dowolnej formie. W celu ułatwienia dostępu do informacji ustalony został wzór 

wniosku ROiSO-01-01 który dostępny jest: 

- w biurze nr 16 (sekretariat) w Urzędzie, 

- na stronie Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl  

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Ciastowicza 11, Skoki 

Złożenie i odbiór dokumentów: piętro, biuro nr 16 

Tel. (61) 8925-800, e-mail:sekretariat@gmina-skoki.pl 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Do 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

• W przypadku gdy udostępnienie informacji w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem , nie jest możliwe w 

terminie 14 dni, informacja jest udostępniana w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia 

wniosku. W tych przypadkach wnioskodawca jest informowany o terminie załatwienia wniosku. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Proszę pobrać i wypełnić wniosek, ewentualnie napisać własny wniosek podając zakres żądanych informacji 

oraz preferowaną formę ich udostępnienia. 

2. Proszę złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu tj. biuro nr 16;. 

3. Proszę poczekać na żądane informacje, które zostaną dostarczone w formie określonej we wniosku.  

4. W przypadku, gdy ze względu na zakres żądanych informacji nie jest możliwe ich przygotowanie w terminie 

14 dni, pracownik poinformuje o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie 

udostępniona. 

 

OPŁATY 
• Bez opłat. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji należy wnieść do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
1. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana bez pisemnego wniosku. 

2. Na wniosek udostępniana jest informacja  publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu. 

 

PODSTAWA PRAWNA 
• Art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 14 ust 1ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
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