Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu

Ponowne wykorzystywanie informacji
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
określa Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku
(Dz. U. z 2016 r., poz. 352).
Ustawa implementuje zasady ponownego wykorzystywania wyznaczone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego (Dz. Urz. UE. L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE. L. 175/1).
Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w
szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu
podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania (art. 2 ust.1 ustawy).
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora
publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja
została wytworzona (art. 2 ust. 2 ustawy).
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w
Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o
ponowne wykorzystywanie (art. 5 ustawy).
Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego wynikające m.in.:
– z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
– ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje
publiczne);
– z przepisów innych ustaw;
– z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
– nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
– została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki
ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich
warunków lub opłat,
– będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
– została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji
będących informacjami sektora publicznego.
Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o ponowne wykorzystywanie następujące
informacje:
1) nazwa podmiotu zobowiązanego,
2) informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy
albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona
lub przekazana, warunki, na których ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju
działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie
dóbr, produktów lub usług,
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także
wskazanie formatu danych,
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6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w
inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z
pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku
bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości
rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po
zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.
Wnioski mogą być wnoszone:
– pocztą elektroniczną na adres: biuro@gwpk.pl,
– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP,
– pocztą na adres:
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu
ul. Zamkowa 11
87-820 Kowal
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej
w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga
poniesienia dodatkowych kosztów.
Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:
– przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków
ponownego wykorzystywania;
– informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego
przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
– składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne
wykorzystywanie;
– odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych przez
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (udostępnionych w BIP lub przekazanych na wniosek):
– informowanie o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego
– informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
– dalsze udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
– Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez
podmioty trzecie,
– Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej
lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne
wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).
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