
Zarządzenie Nr 9/2017 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 23 stycznia 2017 r.  
 

w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu 
prawnego 
  
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 28 a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. 
zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 1. W Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie umożliwia się wydruk aktów ze 
zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników urzędowych oraz aktów prawa 
miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie. 

2. Ustala się cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w 
następujących wysokościach: 
1) 0,50 zł - A4 jednostronnie 
2) 1,00 zł  - A4 dwustronnie 
3) 0,60 zł  - A3 jednostronnie 
4) 1,20 zł  - A3 dwustronnie   

3. Udostępnianie, o którym mowa w ust.1 następuje na wniosek, którego wzór 
stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.  

4. Wpłaty należności za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 dokonuje się z 
góry na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 
 
    § 2. Udostępnienia wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wyliczenia 
kosztów ich sporządzenia dokonują pracownicy Biura Obsługi Interesanta. 
 
    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  



                                                                                                  
Załącznik  

                                                                                              do Zarządzenia Nr 9/2017 
                                                                                              Burmistrza Bornego Sulinowa 
                                                                                              z dnia 23 stycznia 2017 r. ……………………………….. 
                (imię i nazwisko)                                                                     Urząd Miejski  
    w Bornem Sulinowie  
………………………………..                                            Al. Niepodległości 6                                                 
………………………………..                                            78-449 Borne Sulinowo                                                     
                      (adres)                                                                                           
  

Wniosek o udostępnienie wydruku aktu normatywnego 
lub innego aktu prawnego 

 Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) wnoszę o 
udostępnienie wydruku  aktu normatywnego lub innego aktu prawnego1: 
………………………………………………………………………………………………….. 

(podać tytuł aktu normatywnego lub innego aktu prawnego) …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sposób udostępnienia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie wydruku i 
formacie (właściwe zaznaczyć): 
 
□ A4 jednostronnie  
□ A4 dwustronnie  
□ A3 jednostronnie  
□ A3 dwustronnie  
 
poprzez (właściwe zaznaczyć): 
 
□ odbiór osobisty przez wnioskodawcę 
□ przesłanie pocztą na podany wyżej adres 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).  
  
 
…………………. dnia …………………                               ………………………………….. 
                           (miejscowość, data)                                                                    (podpis wnioskodawcy) 
 
 
                                                           1 Udostępnienie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne zgodnie z art. 28a 
ww. ustawy.  



Uzasadnienie: Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) organy samorządu 
terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich 
akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia: 

1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego; 
2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów 

obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie 
dostępnym. 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w postaci elektronicznej 
zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę, a do wglądu do tych zbiorów 
stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 1.  
Natomiast zgodnie z art. 28a przedmiotowej ustawy w przypadkach, o których mowa w art. 
26 ust. 1, art. 27 ust. 3a oraz art. 28 ust. 3, wydawanie wydruków aktów normatywnych i 
innych aktów prawnych jest odpłatne. Kierownik urzędu, w którym są udostępnione do 
wglądu dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat 
lub gminę, ustala się cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, 
tak, aby wydruki były powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych 
wydruków.  
Z uwagi na fakt, iż Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 stycznia 
2010 r. w sprawie ustalenia ceny za wydruki i kopiowanie dokumentów oraz aktów prawnych 
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2017 roku 
należało podjąć przedmiotowe Zarządzenie.  


