URZĄD MIASTA I GMINY W CHOCIANOWIE
ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów
tel.: (076) 818-50-20 fax: (0-76) 818-50-61

www.chocianow.pl / bok@chocianow.pl

RO-03 PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
1. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek RO-03-01 o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, formularz dostępny jest:
a) w pokoju nr 17a (I piętro) w Urzędzie,
b) w Kancelarii Ogólnej,
c) formularz: plik do pobrania RO-03-01
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny
ul. Ratuszowa 10
1 piętro pokój nr 18
Kancelaria Ogólna

Dodatkowe informacje:
Marzena Chomicz-Wandycz- Inspektor
marzena.chomicz-wandycz@chocianow.pl
w godzinach:.
od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30
wtorek od 8:00 do 16:00

3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych organ (Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów) może przedłużyć
załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania
wniosku.
4. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w
przypadkach gdy:
a) Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Chocianowie ,chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej
ponownego wykorzystania, albo
b) Wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej
informacji określone.
5. OPŁATY
Organ może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek,
o którym mowa w art. 23g ust. 2 jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga
poniesienia dodatkowych kosztów zgodnie z art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
6. TRYB ODWOŁAWCZY
Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o
warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje
odwołanie. Odwołanie kieruje się (adresuje) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (pl. Słowiański 1, 59220 Legnica) za pośrednictwem (miejsce złożenia odwołania) Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w terminie
do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
7. DODATKOWE INFORMACJE
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:
1. Podmioty pozyskujące informację od Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie w celu ponownego
wykorzystania zobowiązane są do:
a) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskiwania informacji publicznej,
b) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
d) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Urzędowi
Miasta i Gminy w Chocianowie;
2. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jako
została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletyny Informacji Publicznej lub została udostępniona
na wniosek.
3. Informacje spełniające cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i przepisach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub stanowiące bazę
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128,
poz. 1402 z późn. zm.), którą UMiG w Chocianowie posiada w swoich zasobach, mogą być powtórnie
wykorzystane pod warunkiem nienaruszenia prawa własności intelektualnej i praw autorskich
przysługujących podmiotom trzecim.
8. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 r. Nr 112, poz. 1198
ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku
o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. poz. 94)
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