
Zalqcznik Nr 1 
do Instrukcji udost~pniania i przekazywania 

w celu ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego obowiqzujqca 
w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto. 

DA NE WNIOSKODAWCY : 

Nazwisko i Im i~ / Nazwa: ........ .... . ..... ............. .. .... . . 

Adres: .... ... ......... ... ......... .. .. ........ ....... ... .... .. ... ........ ... . 

Tel. * .... ... .. ... .............. ... ........ .... ... .... . 


DANE PEtNOMOCNIKA: 
Nazwisko i Imi~ / Nazwa: ...... ..... .. .. .. ........ .. .. ..... .. . 
Adres: .... .... ...... .... ......... .... ... ..... .. ....... .... .... .. .. ... .. .... . . 
Tel. * ..... ... .. .. .. .... ... .... .. ........ .. .... . .. ... .. 

WNIOSEK 
o PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLlCZNEGO 

Na podstawie ustawy z dnia 251utego 2016 r.o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
(Dz. U. poz. 352) wnoszEi! 0 wyratenie zgody na ponowne wykorzystywanie nastEi!pujqcej informacji sektora 

publicznego: .. .... ..... .. ........ ... ..... .... ... .... ... .... ...... .. .......... ...... ... .... ......... .... .. ...... ... ..... .... .... .... ......... ... .. ........ . 

CEl PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA : ** 
Q eel niekomereyjny 
o eel komereyjny 

Okreslenie rodzaju dziatalnosei, w kt6rej informaeje b~dq ponownie wykorzystywane (wskazanie d6br, 

produeent6w lub ustug) .. .. " ...... ... ........ . ... ..... ... ... . ......... .. ....... ... ... .. . .. .... ......... ... ..... . ..... ....... .. 


FORMA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLlCZNEGO :* * 
Q kserokopia 
Q pliki komputerowe 

Format danyeh dla informaeji w postaei elektronieznej (w przypadku niewskazania formatu informaeja 

zostanie przekazana w formaeie zr6dtowym) ..... ... ......... .. ..... ..... .... .. .... ........ .... .. ....... ... ...... ... ... .... ......... . 


SPOSOB PRZEKAZANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLlCZNEGO ** 

Q Przestanie informaeji poeztq elektronieznq lub przez e lektronieznq skrzynk~ podawezq na adres 


Q Odbi6r osobisty 

Q Dost~p do przeglqdania informaeji w urz~dzie 


Q Przestanie informaeji w formie papierowej na adres** * 


data i pod pis osoby sporzqdzajqcej ••* • 	 data i pod pis wnioskodawcy Ipetnomocnika 

Uwagi: 
• nieobowiqzkowo 

*. 	zakreslic wlasciwe pole krzytykiem 
••• wypelnic jesli adres jest inny nit podany wczesniej 
•••• wypelnic w przypadku sporzqdzenia wniosku przez innq osobEi! nit wnioskodawca 


