Za cznik nr 1
do Zarz dzenia Nr ORo.0050.37.2012
Prezydenta Miasta Piekary l skie
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zasady udost pniania informacji publicznych b d cych w posiadaniu Urz du Miasta Piekary
l skie w celu ich ponownego wykorzystywania
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1. udost pniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz du Miasta Piekary l skie http://www.bip.piekary.pl/
2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych
udost pnianych w BIP Urz du Miasta Piekary l skie:
Podmioty ponownie wykorzystuj ce informacj publiczn udost pnion w BIP Urz du Miasta Piekary
l skie s zobowi zane do:
1.
poinformowania o ródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2.
udost pniania innym u ytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3.
informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
Urz d Miasta Piekary l skie zapewnia korzystanie z informacji publicznej spe niaj cej cechy utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631, z pó n. zm.[20] ) lub stanowi cych baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr
99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniaj cy mo liwo dowolnego wykorzystywania utworu lub
bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercy jnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu
lub bazy danych, w ca o ci lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania
utworów zale nych, z zastrze eniem praw przys uguj cym osobom trzecim.
Urz d nie ponosi odpowiedzialno ci prawnej:
a) Za ponowne wykorzystanie udost pnionej lub przekazywanej informacji publicznej, która
b dzie wykorzystana z naruszeniem obowi zuj cego prawa,
b) Za wykorzystanie informacji publicznej, spe niaj cej cechy utworu z naruszeniem ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z pó n. zm.) lub naruszaj c baz danych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z pó n. zm.), z zastrze eniem praw
przys uguj cych podmiotom trzecim w zakresie przekraczaj cym uprawnienia Urz du Miasta
Piekary l skie.
Udost pnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek
1. Nast puje w przypadku, gdy:
a) informacja publiczna nie zosta a udost pniona w Biuletynie Informacji Publicznej
chyba e zosta a udost pniona w inny sposób i zosta y okre lone warunki jej
ponownego wykorzystywania, albo
b) wnioskodawca zamierza wykorzystywa informacj publiczn na warunkach innych
ni zosta y dla tej informacji okre lone.
2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej mo na z o y w szczególno ci w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne.
3. W przypadku niespe nienia warunków formalnych wniosku wzywa si wnioskodawc do
uzupe nienia braków, wraz z pouczeniem, e ich nieusuni cie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. Wniosek rozpatruje si bez zb dnej zw oki, nie pó niej jednak ni w terminie 20 dni od dnia
otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowi zany mo e

przed u y za atwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie
20 dni od dnia otrzymania wniosku.
Urz d Miasta Piekary l skie mo e na o y op at za udost pnienie informacji publicznej, w celu
ponownego wykorzystania, je eli przygotowanie informacji, zgodnie z wnioskiem wymaga
dodatkowych kosztów.
Przy nak adaniu op aty, uwzgl dnia si koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w
okre lony sposób i w okre lonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwag przy nietypowych
wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mog mie wp yw w szczególno ci
na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
czna wysoko
op aty nie mo e
przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpo rednio na przygotowanie i przekazanie informacji
publicznej, w celu ponownego wykorzystywania w okre lony sposób i w okre lonej formie. Dane te
b d wskazywane wraz z udost pnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umo liwiaj ce
zapoznanie si z nimi.
rodki prawne przys uguj ce w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu
ponownego wykorzystywania, okre lenia warunków ponownego wykorzystywania lub
wysoko ci op aty:
1.

Wnioskodawca, który otrzyma ofert zawieraj c warunki ponownego wykorzystywania
informacji publicznej, a tak e wysoko
op at za ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej mo e, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z o y sprzeciw z powodu
naruszenia przepisów ustawy o dost pie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania
sprzeciwu Urz d Miasta Piekary l skie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach
ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysoko ci op at.

2.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o
wysoko ci op at stosuje si przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó n. zm.), z tym e:
a. odwo anie od decyzji rozpoznaje si w terminie 14 dni,
b. uzasadnienie decyzji o odmowie ponow nego wykorzystywania informacji publicznej
na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dost pie do informacji publicznej zawiera
wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadaj cej osobowo ci prawnej, która posiada prawa autorskie, je eli jest znana,
albo licencjodawcy, od którego Urz d Miasta Piekary l skie uzyska dany utwór.

3.

Do skarg rozpatrywanych w post powaniach o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej stosuje si przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 200 2 r. - Prawo o post powaniu
przed s dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z pó n. zm.), z tym e:
a. przekazanie akt i odpowiedzi na skarg nast puje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,
b. skarg rozpatruje si w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi na
skarg .

W zakresie nieobj tym powy sz regulacj zasady udost pniania informacji publicznych celem
ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegó owy unormowane zosta y w Rozdziale 2a
ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198
z pó n. zm.).

