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ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWIC

z dni�.'.:2.l;.?,\�.�......... 2019 r.
w sprawie udostępniania wydruków aktów prawnych
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523
z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1.

Urząd Miejski w Gliwicach, zwany dalej Urzędem, udostępnia każdemu
zainteresowanemu wydruki aktów normatywnych i innych aktów prawnych
zawartych w dziennikach urzędowych oraz zbiorach aktów prawa miejscowego
stanowionych przez organy miasta.

§ 2.

Zapotrzebowanie na wydruk można zgłosić osobiście pracownikowi Biura Obsługi
Interesantów (Infopunktu) / Biura Prezydenta Miasta / Biura Rady Miasta Urzędu
lub przesłać do Urzędu w formie pisemnej, za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.

§ 3.

Wydruki wydawane są odpłatnie, według stawek wskazanych w poniższej tabeli:
Format / kolor

czarno-białe

kolorowe

A4 jednostronne

0,06 zł

0,17 zł

A4 dwustronne

0,09 zł

0,31 zł

A3 jednostronne

0,09 zł

0,20 zł

A3 dwustronne

0,12 zł

0,34 zł

§ 4.

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów / Biura Prezydenta Miasta / Biura Rady
Miasta zobowiązani są do obliczenia wysokości opłaty należnej za wydruk oraz
wydania wydruków aktów normatywnych bez zbędnej zwłoki.

§ 5.

Opłatę za wydruki można wnieść w kasie Urzędu lub przelewem.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Biura Obsługi Interesantów
w pełnym zakresie oraz Biura Prezydenta Miasta i Biura Rady Miasta w zakresie
wydruków aktów prawa miejscowego.

§ 7.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor Urzędu.

§ 8.

Za okresowy przegląd zarządzenia oraz jego aktualizację odpowiedzialny jest
naczelnik Biura Obsługi Interesantów.

§ 9.

Uchyla się zarządzenie Nr 7083/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24
października 2018 r. w sprawie udostępniania wydruków aktów prawnych.

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
�Fb?dzi w życie z dniem podpisania.
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„

ll•P f-' Urzędu "' ··.
Gliwicach
.
�
Sytwia�tewicz
u. <R. 2J),� r.
�-f�4:'�,q

-t�-.

Naczelnik Biura
Obsługi lnternsantów

KataQ��,Y.ł�!,l ./1

tu Rad Dzielnic

Prezyd

