
Zarz^dzenie Nr 54/2013 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 03.06.2013r. 
w sprawie okreslenia wysokosci dodatkowych kosztow zwi^zanych z udost^pnianiem 
informacji publicznej na wniosek w Urz^dzie Miejskim w Chojnowie. 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji 
publicznej (Dz. U . z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarz^dza 
si?, CO nast?puje: 

§ 1 . 
Okresla si? wysokosc dodatkowych kosztow zwi^anych z udost?pnianiem informacji 
publicznej w sposob i w formie wskazanych we wniosku. za ktore Urz^d Miejski 
w Chojnowie moze pobrac oplat? odpowiadaj^c^ wysokosci tych kosztow. 

§2 . 
Ilekroc w zarz^dzeniu jest mowa o: 
1) urz?dzie - nalezy przez to rozumiec Urz^d Miejski w Chojnowie, 
2) kierowniku podstawowej komorki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec naczelnikow 
wydzialow, kierownika Urz?du Stanu Cywilnego, 
3) przeksztatceniu informacji - nalezy przez to rozumiec zmian? rodzaju lub egzemplarza 
nosnika: 
a) kopiowanie/drukowanie (udost?pnienie informacji na nosniku papierowym), 
b) skanowanie - przeksztaicanie informacji na nosniku papierowym w jej wersj? 
elektroniczn^ 
c) udost?pnianie informacji naplycie CD/R, 
4) sposobie udost?pnienia informacji - nalezy przez to rozumiec sposob dostarczenia 
informacji do wnioskodawcy: 
a) udost?pnienie informacji/dokumentow do wgl^du bezposrednio, 
b) przeslanie informacji pocztq^ elektroniczn^, 
c) przeslanie informacji poczt^_na wybranym nosniku. 
5) wniosku - nalezy przez to rozumiec wniosek o udost?pnienie informacji publicznej. 

§ 3 . 

1. Zryczahowane koszty udost?pnienia informacji publicznej w sposob okreslony we wniosku 
lub jej przeksztalcenia w form? wskazan^we wniosku wynosz^ odpowiednio: 

1) kserokopia czamo-biala lub wydruk w formacie A4 (1 strona) 0,50 zt, 
2) kserokopia czamo-biala lub wydruk w formacie A3 (1 strona) 0,70 zl , 
3) kserokopia czamo-biala lub wydmk w formacie A4 (dwustronna) 0,75 zl , 

4) kserokopia czamo-biala lub wydruk w formacie A3 (dwustronna) 0,95 zl, 
5) na plycie CD/R (1 sztuka z opakowaniem) 5,00 zl . 

2. Koszty udost?pnienia informacji publicznej w sposob okreslony we wniosku lub jej 
przeksztalcenia w form? wskazan^ we wniosku w przypadku czamo-biatej kserokopii lub 
wydruku w formatach innych, niz A3 i A4 okreslone zostaj^ kazdorazowo odpowiednio przez 
Wydzial Organizacyjny Oswiaty i Zdrowia, do zadan ktorego nalezy prowadzenie spraw 
zwi^zanych z gospodarowaniem skladnikami maj^tku ruchomego znajduj^cego si? w jego 
ewidencji, na wniosek wydzialu U M realizuj^cego wniosek o udost?pnienie informacji 
publicznej. 



§4 . 

Koszty, 0 ktorych mowa w § 3, obejmuj^ koszty materiaiowe, koszty eksploatacji oraz 
amortyzacji urz^dzen. 

§ 5 . 

Na pocz^tku roku kalendarzowego Wydzial Organizacyjny, Oswiaty i Zdrowia szacuje 
wysokosc dodatkowych kosztow okreslonych w § 3 ust. 1 i w razie koniecznosci wnosi 
0 zmian? zarz^dzenia w sprawie okreslenia wysokosci dodatkowych kosztow zwiqzanych 
z udost?pnianiem w Urz?dzie informacji publicznej na wniosek. 

§6 . . 

1. Urz^d w terminie 14 dni od ztozenia wniosku powiadamia wnioskodawc? o wysokosci 
dodatkowych kosztow, ktore musi poniesc w zwi^zku ze wskazanym we wniosku sposobem 
udost?pnienia lub koniecznosciq. przeksztalcenia informacji w form? wskazan^^ we wniosku, 
a takze informuje w jaki sposob lub w jakiej formie informacja moze bye udost?pniona bez 
ponoszenia dodatkowych kosztow. 
2. Udost?pnienie informacji zgodnie z wnioskiem nast?puje po przedstawieniu przez 
wnioskodawc? dowodu uiszczenia oplaty, jezeli wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku 
w zakresie sposobu lub formy udost?pnienia informacji lub nie wycofa wniosku. 
3. Jezeli z braku srodkow technicznych urz^d nie moze udost?pnic informacji w sposob 
1 w formie zgodnych z wnioskiem powiadamia o tym pisemnie wnioskodawc? i wskazuje, 
w jaki sposob i w jakiej formie z^dana informacja moze bye udost?pniona. 

§ 8 . 

1. Oplat? za udost?pnienie informacji publicznej wptaca si?: 

1) narachunek bankowy 13864400000001490620000020 
2) w kasie Urz?du, PI. Zamkowy 1 
2. Dowodem wplaty jest odpowiednio potwierdzente przelewu lub dokument kasowy KP 
(Kasa przyjmie). 

§ 9. 
Nie pobiera si? oplaty odpowiadaj^cej wysokosci dodatkowych kosztow zwi^anych ze 
wskazanym we wniosku sposobem udost?pnienia lub koniecznosciq_ przeksztalcenia 
informacji w form? wskazanq^ we wniosku, jezeli koszty te s^nizsze jednorazowo niz 1 zloty. 

§ 10. 
Okresla si? warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urz?dzie Miejskim 
w Chojnowie w brzmieniu stanowi^cym zal^cznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 1 1 . 
Wykonanie zarz^dzenia powierza si?, Skarbnikowi Miasta Chojnowa oraz kierownikom 
podstawowych komorek organizacyjnych urz?du. 

§12. 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

my- ' -~es 



Zal^cznik nr 1 
do Zarz^dzenia nr 54/2013 

Burmistrza Miasta Chojnowa 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

§ 1 

1. Dnia 29 grudnia 2011 r. weszla w zycie ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o zmianie 
ustawy 0 dost^pie do informacji publicznej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U . 
Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraza dyrektyw? 2003/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), ktora reguluje sytuacje 
innego przeznaczenia informacji z organow publicznych niz te, dla ktorego dokumenty te 
zostaly pierwotnie wyprodukowane. 
2. Kazda informacja o sprawach publicznych stanowi informacj? publiczn^ 
w rozumieniu ustawy i podlega udost^pnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i 
w trybie okreslonych w ustawie o dost?pie do informacji publicznej. 
3. Ponowne wykorzystanie informacji to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj^ce osobowosci prawnej informacji publicznej 
lub kazdej jej cz?sci, b?d^cej w posiadaniu podmiotow obowi^zanych do udost?pnienia 
informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezaleznie od sposobu jej 
utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dzwi?kowej, wizualnej lub audiowizualnej), 
w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niz jej pierwotny publiczny eel 
wykorzystania, dla ktorego informacja zostala wytworzona (art.23a ustawy z dn. 6.09.2001 r. 
o dost?pie do informacji publicznej; Dz.U. Nr 112,poz.l 198 ze zmn.). 

II. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna: 

§ 2 

1. Udost?pniona na stronie internetowej Urz?du Miejskiego w Chojnowie pelniq.cej 
funkcj? Biuletynu Informacji Publicznej (chojnow.eu ), 
2. Udost?pniona w inny sposob, anizeli okreslony w pkt 1. (np.: poprzez wylozenie lub 
wywieszenie informacji publicznej w budynku Urz?du Miejskiego w Chojnowie), 
3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. 

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. 

§ 3 

1. Podmiot ponownie wykorzystuj^cy informacj? publiczny. zobowi^any jest do: 

a. poinformowania o zrodle ( www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania 
informacji publicznej od Urz?du Miejskiego, 
b. przestrzegania obowiq^ku dalszego udost^pniania innym uzytkownikom informacji 
w pierwotnie pozyskanej formie, 
c. poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej 
(podania kto i kiedy dokonal przetworzenia informacji). 

2. Mozliwosc wykorzystywania utworu lub bazy danych, ktore Urz^d Miejski 
w Chojnowie posiada w swoich zasobach, do celow komercyjnych i niekomercyjnych, 
tworzenia i rozpowszechniama kopii utworu lub bazy danych w caiosci lub we fragmentach 
lub cz?sciach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworow zaleznych 



dopuszczalne jest pod warunkiem, ze nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U . z 2006 r. Nr 90, poz. 631 
z pozn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U . Nr 128, poz. 
1402 z pozn. zm.) oraz z zastrzezeniem praw przysluguj^cych podmiotom trzecim. 

IV. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznych. 

§4 

1. Udost?pnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania 
nast?puje na wniosek w przypadkach, gdy: 

a. informacja publiczna nie zostala udost?pniona na stronie internetowej Urz?du 
Miejskiego w Chojnowie pelni^cej funkcj? Biuletynu Informacji Publiczne, chyba ze zostala 
udost?pniona w inny sposob i zostaly okreslone warunki jej ponownego wykorzystywania, 
albo 
b. wnioskodawca zamierza wykorzystywa(5 informacj? publiczny na warunkach innych 
niz zostaly dla tej informacji okreslone. 

2. Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 
b?d^cej w posiadaniu Urz?du Miejskiego w Chojnowie sklada si? na formularzu, ktorego 
wzor zostal okreslony w rozporz^dzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 17.01.2012 r. (poz. 94). Wniosek mozna zlozyc w formie dokumentu papierowego lub 
w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17.01.2012 r. o 
informatyzacji podmiotow realizuj^cych zadania publiczne (Dz.U. 
Nr 64 poz. 565 ze zm.). 
3. W przypadku niespelnienia warunk6w formalnych wniosku wzywa si? wnioskodawc? 
do uzupelnienia brakow. wxaz z pouczeniem, ze ich nieusuni?cie w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
4. Wniosek rozpatruje si? bez zb?dnej zwloki, nie pozniej jednak niz w terminie 20 dni 
od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczegolnie skomplikowanych podmiot 
zobowi^zany moze przedluzyc zatatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu 
wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

V. Wylqczenie odpowiedzialnosci 

§5 

Urz?du Miejskiego w Chojnowie nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystywanie 
udost?pnionej lub przekazanej informacji publicznej z pomini?ciem warunkow, o ktorych 
mowa w pkt II oraz za ponowne wykorzystywanie udost?pnionej lub przekazanej informacji 
publicznej w sposob naruszaj^cy obowi^zuj^cy porz^dek prawny. 

VI. Opiata za udost^pnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 

§6 

1. Udost?pnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest 
bezplatne. 
2. Burmistrz moze jednak nalozyc optat? za udost?pnienie informacji publicznej w celu 
ponownego wykorzystania, jezeli przygotowanie informacji publicznej w sposob wskazany 



we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztow albo wniosek o ponowne 
wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy. 
3. W takim przypadku Burmistrz przedstawia wnioskodawcy ofert? okreslaj^c^ warunki 
ponownego wykorzystywania z^danych informacji publicznych oraz oplaty z tym zwi^ane. 
4. Do kosztow wplywaj^cych na ustalenie oplaty zalicza si? koszty zwi^zane 
z przy goto wan iem i przekazaniem informacji publicznej w sposob i formie okreslonym we 
wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mog^̂  
bye brane pod uwag? przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy o dost?pie 
do informacji publicznej, a w szczegolnosci: 

a. koszty materialow wykorzystanych do wykonania wydrukow lub kserokopii, 
b. koszty elektronicznych nosnikow informacji, 
c. koszty pracy dodatkowej (np.: zwi^zanej z przy goto wan iem informacji w celu 
ponownego wykorzystywania), 
d. koszty przekazania informacji publicznej. 

5. Wysokosc oplaty nie moze przekroczyc sumy kosztow poniesionych bezposrednio 
w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego 
wykorzystywania w okreslony sposob i w okreslonej formie. 
6. Wysokosc kosztow dodatkowych poniesionych przez Urz^d Miejski w Chojnowie za 
udost?pnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania ustala si? 
z uwzgl?dnieniem aktualnych parametrow (stawek) wyznaczaj^cych naleznosci za -
odpowiednio - wykorzystane materiaty i wykonan^_ prac?, w celu udost?pnienia informacji 
publicznej. 
7. W przypadku, gdy warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej 
udost?pnianej na wniosek nie zostanq^ okreslone Burmistrz przekazuje informacj? 
w celu ponownego wykorzystania bez ograniczen warunkami. 

VII. Odmowa ponownego wykorzystania informacji. 

§7 

1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji nast?puje w przypadku: 

• a. gdy dost?p do informacji podlega ograniczeniom, o ktorych mowa w art. 5 ustawy 
o dost?pie do informacji publicznej lub w przepisach odr?bnych ustaw (m. in. ze wzgl?du 
na ochron? informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych) 
b. gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa wlasnosci 
intelektualnej przysluguj^ce podmiotom trzecim. 

2. Burmistrz moze odmowic opracowania, w szczegolnosci przetworzenia informacji 
publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyci^ow, gdy 
opracowanie, w szczegolnosci przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego 
wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciq^ow spowoduje koniecznosc podj?cia 
nieproporcjonalnych dzialah przekraczaj^cych proste czynnosci. 

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji nast?puje w drodze decyzji. 

VIII. Srodki prawne przysluguj^ce w przypadku odmowy przekazania informacji 
publicznej w celu ponownego wykorzystywania, okreslenia warunkow ponownego 
wykorzystywania lub wysokosci oplaty: 



§ 8 

1. Wnioskodawca, ktory otrzymal ofert? zawieraj^cq^ warunki ponownego 
wykorzystywania informacji publicznej, a takze wysokosc oplat za ponowne 
wykorzystywanie informacji publicznej moze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, 
zlozyc sprzeciw z powodu naruszenia przepisow ustawy o dost?pie do informacji publicznej. 
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz w drodze decyzji, rozstrzyga 
o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokosci oplat. 
3. Do decyzji o odmowic przekazania informacji publicznej w celu ponownego 
wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji 
publicznej a takze o w>'sokosci oplat stosuje si? przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U . z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), 
z tym ze: 

a. odwolanie od decyzji rozpoznaje si? w terminie 14 dni; 
b. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej 
na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dost?pie do informacji publicznej zawiera 
wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj^cej 
osobowosci prawnej, ktora posiada prawa autorskie, jezeli jest znana, albo licencjodawcy, 
od ktorego Burmistrz uzyskal dany utwor. 
c. do skarg rozpatrywanych w post?powaniach o ponowne wykorzystywanie informacji 
publicznej stosuje si? przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu 
przed s^dami administracyjnymi (Dz. U . Nr 153, poz. 1270 z pozn. zm.), z tym ze: 

• przekazanie akt i odpowiedzi na skarg? nast?puje w terminie 15 dni od dnia 
otrzymania skargi; 
• skarg? rozpatruje si? w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi^ na 
skarg?. 


