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Dotyczy: możliwości ponownego wykorzystania danych przestrzennych udost˛epnianych za pośrednictwem portalu geoportal.gov.pl.
Jesteśmy autorami darmowych map zgromadzonymi wokół projektów Uzupełniajaca
˛ Mapa Polski (UMP, http://ump.waw.pl) oraz OpenStreetMap Polska (OSM, http://www.osmapa.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.
Aktualnie regulamin portalu http://geoportal.gov.pl mówi, „Usługobiorca ma prawo korzystać
z zasobów Geoportalu tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłacznie
˛
w zakresie własnego
użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim” (punkt III.3).
Regulamin ten pozostaje w niezmienionej formie od 31 lipca 2010 roku. Tymczasem dnia 28 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dost˛epie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 204 poz. 1195), wprowadzajaca
˛ do polskiego porzadku
˛
prawnego instytucj˛e ponownego
wykorzystania informacji. Jest to implementacja Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o dost˛epie do informacji publicznej „wykorzystywanie przez
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajace
˛ osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej cz˛eści, b˛edacej
˛ w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od
sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwi˛ekowej, wizualnej lub audiowizualnej),
w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla
którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej”. Informacja˛ publiczna˛ sa˛ wi˛ec także dane przestrzenne dotyczace
˛ terenu Polski, co znalazło swoje potwierdzenie
w wyrokach Wojewódzkiego Sadu
˛ Administracyjnego (m.in. sygn. akt II SAB/Wa 154/05).
Art. 28b ust. 3. wspominanej ustawy definiuje, iż „Podmiot zobowiazany
˛
określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniajacych
˛
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 stanowiacych
˛
baz˛e 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), zapewniajacy
˛
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”.
Ustawa w art 28a ust. 5 mówi, iż „przepisy niniejszego rozdziału nie naruszaja˛ przepisów innych
ustaw określajacych
˛
odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzaja˛

gwarancje zachowania zasad wynikajacych
˛
z niniejszej ustawy”. Mimo poszukiwań, nie udało si˛e nam znaleźć zapisów innych ustaw, które ograniczałyby zapisy art. 28b w stosunku do danych udost˛epnianych przez
Geoportal. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera przykładowo zapisy traktujace
˛ o odpłatnym
udost˛epnianiu danych i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale opisujacy
˛ to
art. 40 ust. 3c zawiera zapis „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”. Art 12 ust. 1 i 2 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej gwarantuje natomiast powszechność i nieodpłatność usług wyszukiwania
i przegladania,
˛
świadczonych przez Geoportal.
Sam fakt publicznego udost˛epniania danych przestrzennych na portalu pozwala wierzyć także, iż
nie zachodzi przypadek opisany w art. 28g ust. 8 ustawy o dost˛epie do informacji publicznej, a wi˛ec obj˛ecie
danych tajemnica˛ ze wzgl˛edu na ochron˛e informacji niejawnych, prawo do prywatności czy ochron˛e danych
osobowych.
W zwiazku
˛
z powyższa˛ sytuacja˛ zwracamy si˛e z prośba˛ o pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Jesteśmy przekonani, iż lepsze odwzorowanie Polski na darmowych mapach i wynikajace
˛ z tego dla
każdego podatnika korzyści sa˛ w stu procentach zgodne z duchem i brzmieniem ustawy o dost˛epie do informacji publicznej oraz Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego.
Z poważaniem,
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