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PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Nazwa wydziału: ------------------------------------ 

Osoba odpowiedzialna: Kierownicy Komórek Organizacyjnych właściwych według zakresu udostępniania danej  
informacji publicznej. 

Wymagane dokumenty: Wniosek o ponowne wykorzystanie  informacji publicznej. 

Opłaty: Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu 
ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób 
wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Termin odpowiedzi: 
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. 

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje 
wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 
Wójta Gminy Komorniki. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni. 

Podstawa prawna: 

1. Art. 23c i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). 

2. Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne 
wykorzystywanie informacji publicznej ( DZ. U. z 2012 r. poz. 94). 

3. 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. 
U. Nr 987, poz. 1071 z poźn. zm.). 

Uwagi: 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji 
publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do 
udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od 
sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub 
audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny 
publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa sie przez ponowne wykorzystanie 
informacji publicznej: 

1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; 



2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej; 
3) udostępnionej w centralnym repozytorium; 
4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.  

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na 
wniosek, w przypadkach gdy: 

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

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

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. 

Podmiot zobowiązany: 
 1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez 

ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez 
wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego 
wykorzystywania informacji publicznej, 

 2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania 
informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji 
publicznej  

 3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej. 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, 
złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania 
sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego 
wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 
 

 


