
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2012

Wójta Gminy Szelków

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych, będących w posiadaniu
Urzędu Gminy w Szelkowie, w celu ich ponownego wykorzystywania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr
112, poz. 1198 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam zasady udostępniania informacji publicznych, będących
w posiadaniu Urzędu Gminy w Szelkowie, w celu ich ponownego
wykorzystywania, które stanowią Załącznik nr 1 do niniej szego zarządzenia.

§2

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi
Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza SIę Sekretarzowi
Gminy Szelków.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2012
Wójta Gminy Szelków
z dnia 31 stycznia 2012r.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu
Urzędu Gminy w Szelkowie w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

11udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy wSzelkowie -
http://www.bip.szelkow.pl/

21przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Szelków z
dnia 31 stycznia 2012r.).

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji
publicznych udostępnianych w BlP Urzędu Gminy wSzelkowie:

Podmioty ponownie wykorzystujące informację publiczną udostępnioną w BlP Urzędu
Gminy w Szelkowie są zobowiązane do:
II poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
21 udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
31 informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

Urząd Gminy w Szelkowie zapewnia korzystanie z informacji publicznej spełniającej 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 późno zm.) lub stanowiących bazę danych w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z
późno zm.), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych,
do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub
bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania
utworów zależnych, z zastrzeżeniem praw przysługującym osobom trzecim.

III. Urząd nie ponosi odpowiedzialności prawnej:

a) za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazywanej informacji publicznej,
która będzie wykorzystana z naruszeniem obowiązującego prawa,

bl za wykorzystanie informacji publicznej, spełniającej 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 późno zm.) lub naruszającą bazę danych, w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późno zm.),
z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim w zakresie przekraczającym
uprawnienia Urzędu Gminy wSzelkowie.
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IV. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek

l. Następuje w przypadku, gdy:

a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone
warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach
innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w
szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.

3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę
do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni
od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot
zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po
zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

V. Urząd Gminy w Szelkowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji
publicznej,
w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji, zgodnie z wnioskiem
wymaga dodatkowych kosztów.
Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji
publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę
przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą
mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na
przygotowanie i przekazanie informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystywania w
określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi
informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji
publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego
wykorzystywania lub wysokości opiaty:

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego
wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne
wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do
informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w
Szelkowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania
informacji publicznej lub o wysokości opłat.



2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego
wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania
informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z późno zm.), z tym że:

aj odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
bl uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji

publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa
autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy w
Szelkowie uzyskał dany utwór.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późno
zm.), z tym że:

aj przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,

bl skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z
odpowiedzią na skargę.

VII. W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji
publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane
zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późno zm.).
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WNIOSEK
••ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Nazwa podmiotu zobowlązanegov;

Informacje o wnioskodawcy

D I A. Wnioskodawca D I.B. Pełnomocnik
Imię i nazWisko/nazwa: Imię i nazwisko:

I I I I
Adres zamieszkania lub sJedziby (albo adres do korespondencji, jeżeli Adres zamieszkania (albo adres do korespondencji, jeieli Jest inny niż
jest inny nlż adres zamieszkania lub siedziby). a w przypadku doręczenia adres zamieszkania). a w przypadku doręczenia drogą elektronicznąr""'·--- adres _--

I
i-"~""'"""""'-

I
Numer telefonu {opcjonalnie): Numer telefonu (opcjonalnie):

I I I I
.. ..II. Zakres ponownego wykorzystywama udostępniane] informaCjI publicznej

Na oodstawie alt 23!! ust. 2 ustawv z dnia 6 września 2001 r. o dosteoie do informaCJI oublicznei IDz. U. Nr 112, DOZ.1198, z oóźn. zm.»} wnosze o:

IIA. D udostępnienie informacji I"kres ,""~,,, ",.,."". ""'I ,""'" ...,,,,
publicznej w celu jej ponownego

1

wykorzystywania

II.B. D przedstawienie oferty Zakresinformacii Dublicznei,które' dotyczy wniosek:
zawierającej warunki ponownego
wykorzystywania informacji
publicznej lub wysokość opiat,
o których mowa wart. 23c ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, Zródło oraz miejsce publikacji warunków ponownego wykorzystywania
albo zawiadomienie o braku r"-" '-' """""',tnternetu - ""6',""",}ograniczenia warunkami jej

I
ponownego wykorzystywania"

Format danych informacji publicznej, której dotyczy wniosek:

I I
III. Cel oonowneao wvkorzvstvwanla informacii oublicznei

D cel komercyjny D cel niekomercyjny

IV. Sposób i forma przekazania informacji publicznej w celu lej oonowneao wvlwrzvstvwania

W.A. Sposób przekazania informaql": D odbiór osobisty, D przesiać pocztą, D przesłać środkami lcomun·ikaql elektronicznej

W.B. Sposób przygotowania informacji {nie dotyczy komunikacji elektroniczneJl:

D kopia na papierze, D płyta DVD, D płyta co; D inny nośnik (podać jaki): I I
ws: forma przekazania informaq1: D tekst, Dobraz/grafika, D dźwięk (nie dotyczy wydruku), Oaudiowlzualna {nie dotyczy wydruku)

W.O. Format danych dla informacji w postad elektronicznej {w przypadku I
Iniewskazania formatu Informacja zostanIe przekazana w formacie źródłowym)":

Miejscowość i data sporządzenia wniosku Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

_-:-:--_-----',I_-
miejscowość data

-uPodmiot, o którym rnowaw art.. 2l~ V5l.. 2 U5taWy'zckłla 6 wrzeWa 2001 r. odrosa:Pie do infOrllTaqi pUJranej (Oz.. u. Nr 112,. poL ~ z.póin. 2m.)..

2il2'miany~ ustawy zostały ~ w Oz. U. z 2002 ·T. Nr 15~ 'pol.. 121.1,22004 r."" ~ por. 2407, z 2005 r. Hr-G4, port.. S65 ''''132.. poL u~ 2'2010 r. Nr 182. poL 1228
onIł Z 20U T. Nr 204, poL U95..

·Ootyay-wcy,Otóoy""'-""""""'i1:_ian;o; ••••••••••• _~ ••• __ .I:tóry ••••••••• ~_ ••••• ,;aną na wuunkad>","""
nii_d"'''' __ .

•• Wybór .spo:scibu przt!k~ dotyay takie ewentualnej decyzji :administracyjnej wydanej w wyniku neptywneco -razpiltrZeniil ~ (adre poczty eI~icmej z:ostam. w takim -pt'Z\Ipadku
wykort.y:stiIrl w celu wstcaania ~ ~. z 1tt6rego iIdre5<tt może pobraĆdecyzjl'l: i:pod któr}m poINin"iEn rlc:i:onae ,potwierd:z-enia~ dokumentu) albo c&..ty :z.awi4!njącej
W'iłI1Jnk:iponowr.'MCO~ irifDrJmqipUblianej,. arbo zawiadomlenia o bralUl QgI'<1f'Iic::.u!ri3warunbrrii jej poDO\oI.IDegO'wyłI:~ia.

$ formoIt.lgOdny.J ~mł Określonymi 'w ,pneplsach ~ na:podst;łWie iIft. ]B ustawy z ata 1.7 tuteco '2005 r. D 'informatyzKji ~ podmiotów reill~ -;radiria -publkme
{Dz..U.,.64 .•.p::2.S65, z 2Ol&r.Nr u.. poz. 65 jNr i'3.,JlCIZ-501. z2008r. Nr 127.:pol. 817, z2009,..Nr157~ poz..t241. z2Ol01'."~poz.. 230, Nr 167, poL U31iNr1.82. POL l228 aaz z2011 r,
Nr 112. __ 654, Nr 185. poL 1ll92; Nr 204, poL 1195}.
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