Załącznik nr 2

do instrukcji dotyczącej
zasad i trybu udostępniania informacji publicznej
w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
……………………………………..
nazwisko i imię / jednostka
…………………………………….
Adres
……………………………………..
telefon, ew. adres e-mail

Pan
Prezes
Sądu Rejonowego
Poznań – Grunwald i Jeżyce

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o*:
1. Informacje na temat:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Uzyskanie informacji zawartej w następujących dokumentach ………………………...
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
dotyczącej …………………………………………………………………………...….
.…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Proszę o przekazanie informacji w następujący sposób**:
1. Bezpośrednio w komórce realizującej wniosek
2. Przekazanie informacji telefonicznie, pod numer telefonu ……………………………..
3. Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres ……………………………………
4. Przesłanie informacji pocztą
Proszę o przekazanie informacji w następującej formie***:
1. Kserokopii
2. Wydruku komputerowego
3. Na płycie CD lub DVD
4. Inne
……………………………

…………………………

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

Uwagi:
*) należy wypełnić co najmniej jeden punkt. Szczegółowe określenie żądanej informacji pozwoli na jej szybki
przygotowanie.
**) należy zaznaczyć co najmniej jeden punkt
***) udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak z żądaniem udostępnienia informacji w
określonej formie mogą wiażać się dodatkowe koszty, które ponosi wnioskodawca. Wnioskodawca zostanie o
nich powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnienie informacji publicznej na
wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia w ciągu 14
dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Sąd powyższemu
terminowi wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

