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Ponowne wykorzystywanie !nformacii sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie zdnia25
lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ZWane dalej ,,użytkownikami", informacji sektora

publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego

informacja została Wytworzona.

Wprowadza się następujące zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu

Małopolskiego ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, w celu ich ponownego wykorzystywania:

Dla informacii sektora publiczneso udostepnionvch w Biuletvnie lnformacii Publicznei MORD w Krakowie:

./ jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BlP nie zostały określone inne warunki

ponownego wykorzystywania użytkownicy w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do

poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz czasie pozyskania informacji z BlP;

,/ odpowiedzialność MoRD ogranicza się jedynie do treści informacji jaka została zamieszczona w BlP.

Dla informacii udostepnianvch na wniosek:
,/ MoRD określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego

wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy;

jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanym we wniosku o

ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, MoRD może nałożyć opłatę za

ponowne wykorzystywanie;

wysokość opłaty uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w

sposób zgodny z wnioskiem. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych

bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego

wykorzystywania.

I

Wniosek o ponowne wvkorzvstvwanie wnosi sie w przvpadkach. edv inforiTacia sektora oublicznePo:

1) nie została udostępniona w Biuletynie lnformacji Publicznej lub w ceniralnym repozytorium;

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego

wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków

lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
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Wniosek zawiera w szczeeólności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego; 
oraz adres umożliwiający dostarczenie

2) informacje o wnioskodawcy, W tym imię i nazwisko albo nazwę

odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych

i nformacji będących informacja mi sektora publ icznego'

il

wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego'

udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich
która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już

ma być ponownie wykorzystyw ana, oraz źródło udostępnienia

ustaw określających zasady i tryb dostępu do

rozstrzyga o warunkach Ponownego

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;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub

przekazana w inny sposób, albo sposobu oostęóu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym'

o którym mowa w ust. 2.

następujeniezwłocznie,niepóźniejjednakniżwterminie14dnioddniaotrzymania

L4 dni, Podmiot
terminie, w jakim

MORD Po rozPatrzeniu wniosku:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków

ponownego wYkorzYstYwania;

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora

publicznego przez wnioskodawcę;

3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za

ponowne wYkorzYstYwa nie;

4) odmawia, w drodze decyzji, wyraŻenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego'

v
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, 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 równozn aczny z wycofaniem

wniosku.

wniosku.
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie

zobowiązanyzawiadamiaWtymterminiewnioskodawcęoprzyczynachopóźnieniaorazo
rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku'

IV

VI

W przypadku otrzymania sprzeciwu MORD, w drodze decyzji'

wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie'

vil
MoRD,wdrodzedecyzji,odmawiawyrażeniazgodynaponownewykorzystywanieinformacjisektora
publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom' o których mowa

w art. 6 ustawy.

vlll
MoRD może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora

publicznego w przypadku, o którym mowa W art' 10 ust' 2 ustawy'

tx
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W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze

względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim iprawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy zdnia27 lipca 2001' r.

o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o

ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30

czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie

na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom

innym niż podmioty zobowiązane, MoRD wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo
licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

1. 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.220L6 r. poz.23\.

2. Do skarg rozpatrywanych w 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 2012 r. poz. 27 0, z poźn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt iodpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania

skargi;

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