
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a 
57-300 Kłodzko 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.), uprzejmie proszę o udostępnienie informacji o
działaniach podjętych przez gminę w celu poinformowania mieszkańców gminy o wprowa-
dzeniu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłą-
czeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw  (Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego z dnia 30.11.2017 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z dnia 8 grudnia 2017 r., poz. 5155). ), zwanej dalej uchwałą antysmogową.

W szczególności wnioskuję udostępnienie informacji:

a) w jaki sposób gmina informuje o uchwale antysmogowej na swoich stronach interneto-
wych? (proszę o podanie adresu strony, na której znajdują się odnośne informacje),

b) jakie publikacje (ulotki, plakaty, broszury) gmina wydała w celu poinformowania   mieszkań-
ców o uchwałach antysmogowych? (proszę o załączenie skanów),

c) jakie działania medialne podjęła gmina w celu poinformowania mieszkańców o uchwale an-
tysmogowej? (proszę o przedstawienie dokumentujących linków, skanów, itp.)

d) jakie spotkania, szkolenia, warsztaty gmina zrealizowała w celu poinformowania   miesz-
kańców o uchwałach antysmogowych? (proszę o informacje o terminie, miejscu, programie 
i prelegentach),

e) w jaki sposób gmina zamierza sprawować nadzór nad realizacją uchwały antysmogowej, a 
w szczególności: kogo upoważniła do kontroli przestrzegania zapisów uchwał na terenie 
gminy?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy, wnioskuję o udostępnienie ww. infor-
macji w formie elektronicznej i przesłanie jej na adres informacja@dolnoslaskialarmsmogo-
wy.pl 

Dodatkowo przypominam, że organ zobowiązany jest zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy do 
udostępnienia informacji publicznej  bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku.

Wrocław, 13.07.2018 r. ..............................................
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