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Ponowne wykorzystanie informacji sektora
publicznego
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej określa ustawa z dnia 25
lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z
2016 r. poz. 352).
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego:
1) udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w
centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2058 oraz z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej "centralnym repozytorium", lub w inny
sposób;
2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik do
pobrania - POBIERZ
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w
terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o
przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym
jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym
mowa w art. 21 ust. 2:
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 wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego.
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 równoznaczny z wycofaniem wniosku.
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).
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.), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi 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.
Źródło informacji: brak danych, Data źródła: brak danych,
Zatwierdził do publikacji: BIP Administrator, data publikacji: 2021.02.19, 14:53,
Historia zmian

1/1

