
ZARZĄDZENIE NR 103/2021 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

w sprawie usług kserowania dokumentów na wniosek interesantów a nie wynikających z obowiązku 
organu 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wykonanie usługi kserowania dokumentów odbywa się na wniosek interesanta stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

2. Dopuszcza się stosowanie innych wniosków z zastrzeżeniem, że powinny one jasno określać przedmiot 
i zakres wykonywanej usługi kserowania. 

§ 2. 1. Wprowadza się opłaty za przygotowanie zainteresowanej osobie kserokopii dokumentów. Opłaty te 
są związane ze zwrotem kosztów ponoszonych przez Urząd Gminy Konopiska. 

2. Ustala się koszt wykonania kserokopii jednej stron dokumentu: 

1) czarno-białej w formacie: 

a) A4 - 0,50 zł./strona 

b) A3 - 0,80 zł./strona 

2) w kolorowym formacie: 

a) A4 - 3,00 zł./strona 

b) A3 - 6,00 zł./strona 

3. W przypadku, gdy dokument ma format większy niż A3, dokument ten można skopiować w częściach. 
Wówczas koszt wykonania kserokopii ustala się na podstawie ilości stron formatu A4 bądź A3 zużytych do jej 
wykonania. 

§ 3. 1. Wysokość opłaty za wydanie kserokopii dokumentów stanowi iloczyn ilości stron udostępnionej 
dokumentacji oraz kosztu wykonania kserokopii jednej strony. Opłata powinna zostać wniesiona na rachunek 
bankowy Gminy Konopiska najpóźniej w dniu udostępnienia skserowanej dokumentacji. 

2. Pracownik referatu prowadzącego sprawę: 

1) przyjmuje wniosek o wykonanie usługi kserowania, 

2) zaznacza dokumenty przeznaczone do skopiowania, 

3) oblicza wysokość należnej opłaty, 

4) informuje wnioskodawcę o wysokości należnej opłaty oraz o konieczności i sposobie jej uiszczenia, 

5) kseruje dokumenty, 

6) wydaje interesantowi, po uprzednim udokumentowaniu uiszczenia opłaty, kserokopie dokumentów. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikom referatów Urzędu Gminy 
Konopiska. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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Załącznik do Zarządzenie Nr 103/2021 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

 

Konopiska, dnia ………………………….. 

 

…………………………………………………..                                                                      Wójt Gminy Konopiska 

…………………………………………………..                                                                          ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska 
(imię i nazwisko/nazwa instytucji) 
 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
            (adres/siedziba) 
 

 

Wniosek o wykonanie usługi kserowania 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o wykonanie usługi kserowania w postaci*: 

-  kserokopii czarno-białych w ilości …………………. sztuk/format, 

- kserokopii kolorowych w ilości ………………………..sztuk/format, 

 

 

 

………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 

Opłata wynosi …………………… zł. 

 

 

 

* właściwe wypełnić  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5. 
Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art. 13 RODO dostępna jest na stronie 
http://www.konopiska.pl/urzad/RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy. 
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