
 

INFORMACJA PUBLICZNA  

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 782, ze zm.), informacją publiczną jest każda informacja o sprawach 
publicznych. 

ZRÓDŁA PRAWA DOST ĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ  

1. Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. 
nr 78, poz. 483, ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 782, ze zm.). 

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ   

Informacja publiczna udostępniana jest: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej,  

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,  

- na wniosek.  

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie 
ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona 
niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10 ust. 2).  

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może 
być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o terminie i powodach 
opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 
2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej podmiot udostępniający 
ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością 
przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości 
odpowiadającej tym kosztom. 

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ   
 

W sprawach dotyczących ponownego wykorzystywania informacji publicznej stosuje się 
przepisy rozdziału 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
Na wypadek ponownego wykorzystywania informacji publicznych udostępnianych przez MZD 
w Rzeszowie na stronie internetowej, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone 
inne warunki, osoba wykorzystująca informację publiczną  jest obowiązana do: 

1) poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: 
"Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie"; 

2) wskazania daty pozyskania informacji publicznej; 

3) poinformowania o czasie wytworzenia danej informacji publicznej; 
4) zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji w razie dalszego jej udostępniania; 
5)  informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie 

wykorzystywanej, jeżeli wnioskodawca później ją przetworzył.  
 



 

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek ewentualne warunki ponownego 
wykorzystywania określa się odrębnie dla każdej udzielonej informacji, przy jej udzielaniu. 
Jeżeli jednak informacja publiczna: 

1) udostępniana jest w postaci elektronicznej lub, 
2) jest utworem (częścią utworu) w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 
3) jest bazą danych (częścią bazy danych) w rozumieniu przepisów o ochronie baz danych  

- określenie warunków ponownego wykorzystania jest obowiązkowe. 

Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiot udostępniający może 
pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, w 
celu ponownego wykorzystania, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do 
ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to 
przysługiwało podmiotowi udostępniającemu pod warunkiem, że nie narusza to ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych. 

 
Podmiot udostępniający: 

1) nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub 
bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie 
przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące 
podmiotowi udostępniającemu; 

2) nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej 
informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny; 

3) nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie 
wykorzystanej. 


