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˛
Centrum Dost˛epu do Informacji Publicznej przy SLLGO
Do Wiadomości: Pozarzadowe
ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

Główny Urzad
˛ Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
Dotyczy: możliwości ponownego wykorzystania danych przestrzennych udost˛epnianych za pośrednictwem portalu geoportal.gov.pl.
Jesteśmy autorami darmowych map zgromadzonymi wokół projektu Uzupełniajaca
˛ Mapa Polski
(UMP, http://ump.waw.pl).
Wnioskujemy o umożliwienie nieodpłatnego wykorzystania danych Geoportalu (udost˛epnianych już bezpłatnie w ramach usług wyszukiwania i przegladania
˛
zgodnie z Ustawa˛ o infrastrukturze
przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku) do tworzenia utworów zależnych, jakimi sa˛ nasze otwarte, darmowe mapy.
Nasze poprzednie wnioski zostały odrzucone, a w odpowiedziach na nie Główny Geodeta Kraju
uzasadniał, iż rzeczone dane nie sa˛ informacja˛ publiczna,˛ dlatego nie moga˛ zostać udostepnione do wykorzystania zgodnie z ustawa˛ o dost˛epie do informacji publicznej.
Liczymy, że po wyroku NSA potwierdzajacym
˛
iż dane, których dotycza˛ nasze wnioski to informacja publiczna, zgodnie z obowiazuj
˛ acym
˛
prawem wnioski zostana˛ rozpatrzone pozytywnie.
Chcielibyśmy przypomnieć, iż Naczelny Sad
˛ Administracyjny dnia 5 kwietnia 2013 w wyroku
o sygn. I OSK 175/13 uznał, iż „informacja˛ publiczna˛ jest każda informacja wytworzona i posiadana
przez szeroko rozumiane władze publiczne, w tym Głównego Geodet˛e Kraju”. Ponadto stwierdził, że
„Główny Geodeta Kraju jest podmiotem obowiazanym
˛
do udost˛epnienia informacji publicznej, a ża˛
dana informacja jest informacja˛ publiczna˛ w szerokim rozumieniu tego poj˛ecia, jako że jest informacja˛ o
sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 u.d.i.p”. Nie pozostawił wat˛
pliwości w tym zakresie stwierdzajac
˛ „Przesadzaj
˛
aca
˛ jest ta cecha, że żadana
˛
informacja dotyczy spraw
publicznych, a katalog wymieniony w art. 6 ustawy nie stanowi zbioru zamkni˛etego”.
Ponadto NSA zwrócił uwag˛e, iż „jeżeli odr˛ebna ustawa (tu: Prawo geodezyjne i kartograficzne)
określa odmienne zasady i tryb udzielania informacji, to w tym zakresie wyłaczona
˛
jest ustawa o dost˛epie
do informacji publicznej. Natomiast ustawa ta [o dost˛epie do informacji publicznej] ma zastosowanie w
zakresie identyfikacji żadanej
˛
informacji jako informacji publicznej”.
Powołujac
˛ si˛e na określenie opisywanych przez nas zbiorów danych jako informacji publicznej,
gwarantujace
˛ możliwość ich wykorzystania zgodnie z ustawa˛ o dost˛epie do informacji publicznej, chcielibyśmy
przypomnieć treść ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Odpłatność udost˛epniania danych określona
została w artykule 40 ust. 3c. Ust˛ep ten mówi, iż „Udost˛epnianie danych i informacji zgromadzonych w
bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których
mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a
także wykonywanie czynności zwiazanych
˛
z udost˛epnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu
ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych
˛
zadania publiczne.”
Art 12 ust. 1 i 2 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej gwarantuje natomiast, iż
Dost˛ep do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny.. Artykuł

9 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi „Organy administracji prowadzace
˛ rejestry publiczne, które zawieraja˛ zbiory
zwiazane
˛
z wymienionymi w załaczniku
˛
do ustawy tematami danych przestrzennych, tworza˛ i obsługuja,˛
w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczacych
˛
zbiorów i usług danych przestrzennych, do których
zalicza si˛e usługi: 1) wyszukiwania, umożliwiajace
˛ wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadajacych
˛
im metadanych oraz umożliwiajace
˛ wyświetlanie zawartości
metadanych; 2) przegladania,
˛
umożliwiajace
˛ co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powi˛ekszanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;”. Jest zgodne z rodzajem i zakresem usług świadczonych
przez Geoportal (i znajduje potwierdzenie w jego regulaminie).
Ponieważ wnioski odnosza˛ si˛e jedynie do wykorzystywania danych udost˛epnianych za pośrednictwem wyżej wyszczególnionych usług, ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pozostawia wat˛
pliwości w kwestii braku opłat, a wyrok NSA wyjaśnił watpliwości
˛
zwiazane
˛
z uznaniem tych danych za
informacje publiczna˛ wierzymy, że nasze wnioski zostana˛ rozpatrzone pozytywnie.
Z poważaniem,
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