
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) ponowne wykorzystywanie informacji sektora 

publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach 

komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny  cel, dla którego informacja zastała 

wytworzona.  

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu 

Gminy Masłów, w celu ich ponownego wykorzystywania: 

I. Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji 

Publicznej: 

1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP  nie 

zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są 

zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz czasie 

pozyskania informacji z BIP. 

2. Urząd Gminy Masłów ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść 

informacji jaka została zamieszczona w BIP. 

II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym: 

1. Urząd Gminy Masłów określa ewentualne warunki udostępniania informacji 

sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla 

każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.  

2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie 

wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia 

dodatkowych kosztów, Urząd Gminy Masłów może nałożyć opłatę 

odpowiadającą tym kosztom. 

3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub 

przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej 

formie oraz inne koszty, które będą poniesione  przy rozpatrywaniu 

nietypowych wniosków. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy 

kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji 

sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w 

określonej formie. 

4. Urząd Gminy Masłów, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób 

stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego 

gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, 

może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty 

wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków 

technicznych organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne 

wykorzystywanie.  



Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne 

wykorzystywanie: 

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego 

wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne 

wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć 

sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot 

zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem 

wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Masłów, w drodze 

decyzji, rozstrzygnie  o warunkach ponownego wykorzystywania lub o 

wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. 

2. 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 1962 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). 

3. Do skarg rozpatrywanych o postępowaniach o ponowne wykorzystywanie 

informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że: 

a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od 

dnia otrzymania skargi; 

b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z 

odpowiedzią na skargę. 

Sposób korzystania z informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub 

przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych: 

Urząd Gminy Masłów zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy 

danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 666 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 

z  2001 r, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających 

cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty 

wykonawcy, jeżeli jest znany.  


