ZARZĄDZENIE NR 75/12
WÓJTA GMINY ŁOMŻA
z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281) w związku z art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Wójt Gminy Łomża udostępnia informacje publiczne, w celu ich ponownego wykorzystania,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
§ 2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Łomża, wymaga zachowania następujących warunków:
1) informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej wytworzenia i pozyskania;
2) należy podać datę wytworzenia i pozyskania informacji;
3) pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
4) jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją
zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego
dla formy wykorzystania - oznaczenia podobnego.
§ 3. 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na
wniosek, jeżeli:
1) informacja publiczna nie została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Łomża, chyba że została udostepniona w inny sposób i zostały okreslone warunki jej wykorzystania
albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczne na warunkach innych niz zostały dla tej
informacji określone.
2. W przypadku udostępniania informacji publicznej, w celu jej ponownego wykorzystania, w trybie
wnioskowym, Wójt Gminy może określić warunki jej ponownego wykorzystania.
§ 4. Wójt Gminy Łomża ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została
zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża lub udzielonej stosownie do złożonego
wniosku.
§ 5. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Wójt Gminy
Łomża ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
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§ 6. Wójt Gminy Łomża zapewnia możliwość swobodnego wykorzystania utworu lub bazy danych,
do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy
danych, w całości lub w części, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod
warunkiem, że 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 późn. zm. ) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jacek Albin Nowakowski
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