
ZARZĄDZENIE NR 32/2016 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 19 lipca 2016 r. 

 

w sprawie udostępniania zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego lub zawartych  

                   w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń oraz  

                   zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Nowodworski  

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 3 a,  art. 28 ust. I ust. 3 oraz  art. 28 a i art. 28 b 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296), zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim udostępnia nieodpłatnie do 

wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego Dzienniki Ustaw i 

Monitory Polskie oraz zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym 

orzeczenia, jak też zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat 

Nowodworski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne.  

2. Akty, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej udostępnione są do 

powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędu, tj.  

1) poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – w godzinach 7.30 – 15.30,  

2) środa – w godzinach 8.00 – 16.00. 

w pokoju nr 16 – I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 23.  

 

§ 2. 

1. Udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów 

prawnych jest odpłatne.  

2. Pobrana opłata odpowiada wysokości  poniesionych kosztów.  

3. Cena jednego arkusza wydruku aktu pokrywa wyłącznie koszt wydruku i wynosi:  

1) Wydruk jednostronny (czarno – biały) w formacie A-4 – 0,11 zł,  

2) Wydruk dwustronny (czarno – biały) w formacie A – 4 – 0,22 zł.  

4. Wydruki wykonuje i wydaje pracownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich w pokoju nr 16 – I piętro urzędu, po uiszczeniu należności w kasie 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim lub na rachunek bankowy – 

Żuławski Bank Spółdzielczy 5683 06 0003 0000 4734 2000 0080.    

 

§ 3. 

1. Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego oraz zbiory aktów prawa 

miejscowego stanowionych przez Powiat Nowodworski lub zawarte w nich akty 

normatywne i inne akty prawne udostępnia się również za pomocą środków 



komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych, stosownie do 

wniosku zainteresowanego podmiotu.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Korzystanie z druku wniosku przez wnioskodawcę jest dobrowolne.  

3. Udostępnienie aktów na informatycznych nośnikach danych jest odpłatne:  

1) na płycie CD – 0,40 zł,  

2) na płycie DVD – 0,47 zł.  

 

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.  

 

§ 5. 

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2010 r.  

w sprawie zasad udostępniania zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora 

Polskiego B i zawartych w nich aktów normatywnych lub innych aktów prawnych  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Z up. STAROSTY  

(-)  

    mgr inż. Barbara Ogrodowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 32/2016  

Starosty Nowodworskiego  

z dnia 19 lipca 2016 r.  

 

WZÓR 

 

 

 

 

                                        ………………………………….., dnia ……..……………..… 
                                                         (miejscowość)  

 

 

 

   Starosta Nowodworski  

   ul. gen. Wł. Sikorskiego 23  

   82-100 Nowy Dwór Gdański  

 

   Wnioskodawca:  

   …………………………………………… 

   …………………………………………... 

   …………………………………………… 
                         (imię i nazwisko, adres, telefon bądź adres e-mailowy) 

 

WNIOSEK 

o udostępnienie kopii lub wydruków dzienników ustaw i monitora polskiego  

oraz zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, jak też zbiory aktów prawa 

miejscowego stanowionych przez powiat nowodworski lub zawarte w nich akty normatywne  

i inne akty prawne. 

 

          Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 3 a, art., 28 ust. 3 i art. 28 b ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 296), wnoszę o udostępnienie kopii lub wydruków*:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić  

 

Kopię lub wydruk proszę przekazać w następujący sposób, poprzez:  

□ przesłanie na adres e-mailowy …………………………………………………………….. 



□ odbiór osobisty, 

□ skopiować na  płytę CD lub DVD.  

 

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz.U.  z 2016 r., poz.  922).  

 

 

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


