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Warszawa, 12 czerwca 2012 r. 

 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 

 

za pośrednictwem 

 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

 

 

Wnioskodawca: ….. 

 

Strona przeciwna: Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii 

 

 

Skarga na bezczynność 

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania  

 

 

W imieniu własnym na podstawie art. 3 § 2 pkt. 8 w zw. z pkt. 4 ustawy z 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę skargę na 

bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych do 

ponownego wykorzystywania, poprzez naruszenie przepisów: 

  

1. art. 23a ust. 5 w zw. z art. 23c ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

poprzez uznanie, iż zastosowanie mają przepisy Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego odnośnie określenia zasad udostępniania informacji publicznej do 

ponownego wykorzystania, 

2. 23a ust. 1 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nie wykonanie 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, 

3. art. 23b ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez twierdzenie, iż 

ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do baz danych. 

 

 

 

Wskazując na powyższe, wnoszę o: 
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1) zobowiązanie strony przeciwnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania. 

2) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 21 maja 2012 r. zwróciłam się o udostępnienie do ponownego 

wykorzystywania mapy topograficznej bazy danych miasta stołecznego Warszawy w formie 

plików źródłowych formacie Ppatial Formats lub każdym innym, z jakiego korzysta GUGiK. 

 

W odpowiedzi na wniosek strona przeciwna poinformowała mnie, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt 3 lit. f ustawy o dostępie do informacji publicznej baza danych obiektów topograficznych 

nie może zostać udostępniona. W następnej części pisma z dnia 1 czerwca 2012 r. strona 

przeciwna zacytowała przepis art. 40 ust. 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i 

ostatecznie poinformowała mnie, iż szczegółowe informacje o sposobie uzyskania danych z 

bazy danych obiektów topograficznych można uzyskać pod podanymi danymi kontaktowymi. 

Do dnia złożenia skargi strona przeciwna nie udostępniła żądanych informacji publicznych. 

 

Stanowisko prezentowane w piśmie z dnia 1 czerwca 2012 r. jest nieprawidłowe. 

 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż ustawodawca regulując w ustawie o dostępie do 

informacji publicznej zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (rozdział 

2a) przedział normę kolizyjną z innymi ustawami – art. 23a ust. 5. Zgodnie z nią przepisy 

tego rozdziału nie naruszają innych ustaw w tej materii pod warunkiem, że stwarzają 

gwarancje zachowania zasad wynikających z ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Nie można uznać, iż Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa o 

infrastrukturze informacji przestrzennej stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających 

z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tylko sygnalizacyjnie, ponieważ organ zupełnie 

nie odniósł się do tego, wskazuję, iż np. ustawa o dostępie do informacji publicznej 

przewiduje możliwość wykorzystywania informacji publicznej komercyjnie i niekomercyjnie 

(art. 23a ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) inaczej niż np. uregulowane to 

zostało w art. 12 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zatem również 

informacje przestrzenne za każdym razem można wykorzystywać w celach komercyjnych i 
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niekomercyjnych. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku wskazanym w piśmie z dnia 

1 czerwca 2012 r. tzn. odpłatności. Wyliczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej 

do ponownego wykorzystywania musi obywać się na zasadach określonych w ustawie o 

dostępie do informacji publicznej jeżeli inne przepisy nie gwarantują zasad w niej 

określonych. Zatem przywołane zasady wyliczenia opłaty muszą odbywać się zgodnie z art. 

23c ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Cytowane przepisy oraz wskazane 

akty prawne w treści odpowiedzi na mój wniosek nie gwarantują tych zasad zatem organ 

rozpatrując wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej musi odnieść się do 

treści przepisu art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

  

Zwracam również uwagę, iż ustawodawca wyraźnie wskazał na możliwość ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej w postaci bazy danych - Podmiot zobowiązany 

określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 

959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego 

wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, 

tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we 

fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych (art. 23b 

ust. 3). Zgodnie z tym przepisem możliwe jest złożenie, a następnie dowolne 

wykorzystywanie bazy danych w zakresie ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej. 

 

Implementacja Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 

2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce 

mała na celu uporządkowanie zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej. 

Dokonana implementacja w zasadzie w rozdziale 2a ustawy o dostępie do informacji 

publicznej przyjmuje zasadę każdorazowego pierwszeństwa tejże ustawy przed innymi aktami 

prawnymi regulującymi odmiennie zasady ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie w art. 23a ust. 5 przyjmuje inną zasadę 

niż wyrażona w art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeżeli ustawodawca 

chciałby dać pierwszeństwo innym ustawom w zakresie ponownego wykorzystywania 

informacji publicznej to obie regulacje były niemalże identyczne. Jednakże przyjęte 
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rozwiązanie zasad ponownego wykorzystywania musi uwzględniać rozwiązania przyjęte w 

ustawie o dostępie do informacji publicznej np. wykorzystywania baz danych, wyliczanie 

kosztów. 

 

Mając na względzie powyższe skarga jest uzasadniona i konieczna.  

 


