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Podstawy prawne
Regulacje prawne dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są zamieszczone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz
z 2017 r. poz. 60).
Ustawa ta określa:
•

zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania;

•

podmioty, które udostępniają lub przekazują informacje sektora publicznego;

•

warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

•

zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Przepisów tej ustawy, w odniesieniu do Wyższego Urzędu Górniczego, nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej („użytkowników” w rozumieniu tej ustawy)
interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Definicje pojęć
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu np. Wyższego Urzędu Górniczego jako jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja
została wytworzona.
Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu tej ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora
publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne (np. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego albo Wyższy
Urząd Górniczy) innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Sposób udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
•

udostępnionych:
o

o
•

w systemie teleinformatycznym, a w szczególności:


na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego
(w tym przypadku: na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wyższego
Urzędu Górniczego – http://www.wug.bip.info.pl) 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 2016 r. poz. 1764 oraz
z 2017 r. poz. 933), lub

w inny sposób;

przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
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Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Warunki dotyczące obowiązków użytkownika
Na użytkowniku ciążą następujące obowiązki:
•

obowiązek poinformowania o źródle pozyskanej informacji, przez podanie pełnej nazwy Wyższego Urzędu
Górniczego, a dodatkowo w przypadku:
o

wykorzystywania informacji udostępnionej na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego
(http://www.wug.gov.pl) albo w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego
(http://www.wug.bip.info.pl) – obowiązek wskazania dokładnego adresu strony, z której informacje zostały pozyskane,

o

wykorzystywania informacji pozyskanej z wydawnictw albo opracowań Wyższego Urzędu Górniczego – obowiązek wskazania tytułu wydawnictwa albo opracowania, roku wydania (a także
miesiąca – jeżeli został podany) oraz numeru strony (jeżeli w wydawnictwie albo opracowaniu
zastosowano taką numerację),

o

gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment mają stanowić element innego opracowania –
obowiązek zamieszczenia jej w tekście w formie cytatu, z przypisem (albo inną podobną formą
odesłania) informującym o źródle pochodzenia,

o

gdy ponownie wykorzystywana informacja sektora publicznego ma cechy utworu lub przedmiotu
praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) lub stanowi 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.), do których Wyższemu Urzędowi Górniczemu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne – obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie
twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany;

•

obowiązek poinformowania o czasie wytworzenia informacji przez Wyższy Urząd Górniczy;

•

obowiązek poinformowania o czasie pozyskania informacji od Wyższego Urzędu Górniczego, także
w przypadku wykorzystywania informacji udostępnionej na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego (http://www.wug.gov.pl) albo w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego
(http://www.wug.bip.info.pl);

•

obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Strona 3 z 9

Warunki dotyczące zakresu odpowiedzialności Wyższego Urzędu Górniczego za udostępniane
lub przekazywane informacje
Wyższy Urząd Górniczy, jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie ponosi odpowiedzialności za:
•

ponowne wykorzystywanie (w tym dalsze udostępnianie lub przekazywanie) informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego (http://www.wug.gov.pl) albo
w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego (http://www.wug.bip.info.pl) lub pozyskanych w inny sposób, przez użytkowników z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy);

•

treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez użytkownika;

•

zaniechanie sprawdzenia i oceny przydatności wykorzystywanych informacji sektora publicznego;

•

skutki ponownego wykorzystywania (w tym dalszego udostępniania lub przekazywania) informacji sektora
publicznego;

•

szkodę poniesioną przez użytkownika lub osobę trzecią na skutek ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego;

•

zaspokojenie roszczeń o naprawienie szkody poniesionej na skutek ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w przypadku wystąpienia z takim roszczeniem przeciwko Wyższemu Urzędowi
Górniczemu przez użytkownika lub osobę trzecią;

•

poniesienie kosztów, w tym kosztów postępowań sądowych i zastępstwa procesowego, związanych z wystąpieniem przez użytkownika lub osobę trzecią przeciwko Wyższemu Urzędowi Górniczemu z roszczeniem o naprawienie szkody poniesionej na skutek ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

•

wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celu popełnienia czynu niezgodnego z prawem;

•

przydatność informacji sektora publicznego do konkretnego celu;

•

dokładność informacji sektora publicznego;

•

występowanie lub niewystępowanie w informacji sektora publicznego zarówno wad widocznych, jak i wad
ukrytych;

•

naruszanie przez informacje sektora publicznego praw osób trzecich.
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Rozpatrywanie wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawo do sprzeciwu
A. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
•

nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium informacji
publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

•

została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium
informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

•

będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

•

została udostępniona lub przekazana na podstawie ustaw innych niż ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego po rozpatrzeniu wniosku w powyższych przypadkach:
•

przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania albo

•

informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora
publicznego przez wnioskodawcę, albo

•

składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, albo

•

odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, może w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oferty:
•

złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo

•

zawiadomić Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega następującym ograniczeniom:
•

ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

•

ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym
o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca
rezygnują z przysługującego im prawa);
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•

ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest
ograniczony na podstawie innych ustaw (nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,
mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz
przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa);

•

ograniczeniu w zakresie m.in. informacji sektora publicznego:
o

których wytwarzanie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego albo Wyższy Urząd Górniczy
nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,

o

do których prawa, m.in. prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776) lub prawo własności przemysłowej podlegające ochronie na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym
niż Prezes Wyższego Urzędu Górniczego albo Wyższy Urząd Górniczy.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu
na m.in. prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych albo prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
– Prawo własności przemysłowej lub prawo własności przemysłowej podlegające ochronie na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego albo Wyższy Urząd Górniczy, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wskazuje osobę fizyczną,
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego albo Wyższy
Urząd Górniczy uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może także, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli wymagane w związku z otrzymanym wnioskiem tworzenie informacji sektora publicznego, ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych
działań przekraczających proste czynności. Zaistnienie przesłanki w postaci konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności zostanie każdorazowo wyjaśnione w uzasadnieniu decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Do przypadków, w których może zaistnieć przesłanka nieproporcjonalności, należą w szczególności:
•

nadmierne koszty potencjalnego przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie;

•

konieczność nadmiernego zaangażowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego w realizację wniosku (np. wymagającą dokonania anonimizacji nadmiernej ilości danych prawnie chronionych, przygotowania nadmiernej ilości informacji, czasochłonnej konwersji nadmiernej ilości danych do wnioskowanego
formatu);

•

czas potrzebny na przygotowanie informacji (np. na anonimizację danych prawnie chronionych);

•

obszerność lub znacząca szczegółowość wnioskowanej informacji;

•

ponadnormatywne zużycie materiałów (sprzęt, papier, toner, tusz itp.) do realizacji wniosku (np. dotyczącego dokumentów kartograficznych albo obszernych opracowań).
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B. Wniosek o ponowne wykorzystywanie może także dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Wyższego Urzędu Górniczego.
W takim przypadku Prezes Wyższego Urzędu Górniczego po rozpatrzeniu wniosku:
•

składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw (wnioskodawca w terminie
14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przyjęciu oferty,
a brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku);

•

informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we
wniosku;

•

odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wskazana odmowa wyrażenia zgody następuje w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega
następującym ograniczeniom:
•

ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

•

ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym
o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca
rezygnują z przysługującego im prawa);

•

ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest
ograniczony na podstawie innych ustaw (nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,
mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz
przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa);

•

ograniczeniu w zakresie m.in. informacji sektora publicznego:
o

których wytwarzanie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego albo Wyższy Urząd Górniczy
nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,

o

do których prawa, m.in. prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub
prawo własności przemysłowej podlegające ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego albo Wyższy Urząd Górniczy.

Także w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Wyższego Urzędu Górniczego ze względu na m.in. prawa autorskie
i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
albo prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawo
własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub prawo własności przemysłowej podlegające ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż Prezes Wyższego Urzędu Górniczego albo Wyższy Urząd Górniczy, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana,
albo licencjodawcę, od którego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego albo Wyższy Urząd Górniczy uzyskał dany
przedmiot praw własności intelektualnej.
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Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w tym podstawie ich obliczania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, co do zasady informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje
w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Jednakże Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może nałożyć
opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie
wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wskazuje, na żądanie wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Opłata jest ustalana indywidualnie dla każdego wniosku. Nie ustalono obowiązującego w tym zakresie katalogu
opłat. Łączna wysokość opłaty nie przekracza sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub
przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Ustalając wysokość tej opłaty, uwzględnia się:
•

•

koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:
o

koszty przekształcenia informacji w dokument sporządzony w formacie wskazanym we wniosku,
jeżeli informacja będąca przedmiotem wniosku jest już dostępna w innym formacie, w tym koszty
konwersji z wersji papierowej do postaci elektronicznej (np. skan, płyta CD),

o

koszty dokonania kopii informacji, jeżeli informacja nie może zostać skopiowana przy użyciu
środków technicznych będących w posiadaniu Wyższego Urzędu Górniczego,

o

koszty materiałów użytych do kopiowania informacji, w tym koszty papieru, zwłaszcza o nietypowym formacie, koszty oprawy, koszty materiałów eksploatacyjnych, np. tonera albo tuszu
(w tym z użyciem koloru), koszty ponadnormatywnego zużycia sprzętu, w szczególności drukarki,
skanera albo kserokopiarki, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego
w określony sposób i w określonej formie nastąpiło przy użyciu środków technicznych będących
w posiadaniu Wyższego Urzędu Górniczego,

o

koszty zakupu nowego sprzętu, informatycznych nośników danych lub usług (np. dodatkowego
transferu danych), nie tylko w przypadku wniosku o ponowne wykorzystanie poprzez umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym,

o

koszty przesłania albo przekazania informacji, jeżeli nie jest możliwe jej przesłanie drogą elektroniczną, w szczególności koszty wysyłki informacji w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej
na płycie CD;

inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania
informacji.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni
w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
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Informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Do czynników branych pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które
mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji, należą:
•

dostępność w Wyższym Urzędzie Górniczym informacji w postaci określonej we wniosku;

•

nietypowy format (papierowy lub elektroniczny);

•

czas potrzebny na anonimizację danych prawnie chronionych;

•

obszerność wnioskowanej informacji, wymuszająca zakres wydruku, sporządzenia kserokopii, oprawienia;

•

koszty zlecenia wykonania niektórych albo wszystkich czynności o charakterze technicznym poza Wyższym Urzędem Górniczym (w przypadku braku możliwości wykonania tych czynności w tym Urzędzie);

•

znacząca szczegółowość informacji;

•

koszty zakupu oprogramowania umożliwiającego przygotowanie informacji w formacie wskazanym we
wniosku;

•

rozmiar informacji określonej we wniosku, wymagający znacznego nakładu czasu ze strony osób przygotowujących tę informację;

•

ponadnormatywne zużycie materiałów (sprzęt, papier, toner, tusz itp.) do realizacji wniosku (np. dotyczącego dokumentów kartograficznych albo obszernych opracowań).

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia
zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego albo wydania
innych decyzji
W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego, 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 2017 r.
poz. 1257). W związku z tym, na podstawie art. 127 § 3 tego Kodeksu, od decyzji wydanej w pierwszej instancji
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może
zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań od decyzji, zamieszczone w tym Kodeksie (m.in. przepis przewidujący, że odwołanie
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie). Decyzje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
wydawane w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są ostateczne.
Na ostateczną decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w terminie
30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Do skarg na ostateczne decyzje 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 2017 r. poz. 1369 i 1370), z tym że:
•

przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

•

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