Zarządzenie Nr 53.2016
Burmistrza Gminy Brwinów
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25
lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r.
poz.352) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Określa się warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej w Urzędzie Gminy
Brwinów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się zatrudnionym w Urzędzie Gminy Brwinów
kierownikom referatów, biur, zespołów oraz osobom na samodzielnych stanowiskach pracy.
§ 3.
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Brwinów.
§ 4.
Traci moc zarządzenie Burmistrza Gminy Brwinów Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów
Nr 53.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Zasady ogólne
§ 1.
Burmistrz Gminy Brwinów udostępnia informację sektora publicznego w celu jej ponownego
wykorzystywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

§ 2.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej sektora publicznego, wytworzonej przez
Gminę Brwinów, zwaną dalej „ podmiotem zobowiązanym” dotyczy informacji publicznej
udostępnionej:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów lub innej oficjalnej
stronie internetowej gminy;
2) w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania
lub nie poinformowano o braku takich warunków.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej sektora publicznego
§ 3.
1. Podmiot uprawniony, ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną na
stronie BIP zobowiązany jest do:
1) zawarcia informacji o źródle jej pozyskania, podając pełną nazwę: Urząd Gminy
Brwinów;
2) podania daty wytworzenia lub pozyskania informacji;
3) nie modyfikowania treści informacji, a jeśli treść pozyskanej informacji stanowi
fragment w formie cytatu należy opatrzyć go przypisem informującym o źródle
pochodzenia.
2. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na innej oficjalnej stronie
internetowej gminy, wymaga zachowania warunków określonych w ust. 1.
§ 4.
1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania
następuje na wniosek, jeżeli informacja:
1) nie została udostępniona na stronie BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej
gminy;
2) ma zostać wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla
tych informacji określone;
3) została udostępniona lub przekazana na podstawie przepisów odrębnych określających
zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
2. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w trybie wnioskowym

wymaga zachowania warunków określonych w § 3. ust. 1 niniejszego zarządzenia.
§ 5.
1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowiącej utwór bądź bazę
danych, do których prawa pierwotne przysługują podmiotom innym niż gminie Brwinów
może zostać wykonywane, pod warunkiem, że nie narusza przepisów:
1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 128, poz. 1402 ze zm.);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1410 ze zm.);
4) umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Gmina Brwinów zapewnia możliwość swobodnego wykorzystywania utworu lub baz
danych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub baz danych, w całości lub części
oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów, do których przysługują prawa
autorskie pierwotne, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 6.
Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez
Gminę Brwinów ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystywanie w sposób niezgodny
z obowiązującym prawem.

