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Co zrobić, aby uzyskać dostęp do informacji
publicznej:

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP
Człuchów, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres,
listem tradycyjnym.
 
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy
informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia
2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz
informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej
art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nie ogłoszonych i ich projektów)
regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru
informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
 
Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów
tel. 47 74 25 760; (059) 83 45 725 fax 47 74 25 750
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie
niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o
nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w
przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia



informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 

 

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy
tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

Podstawowym  celem  zmian  jest  implementowanie  do  krajowego  porządku  prawnego
wskazanego  wyżej  trybu  dostępu  do  informacji  publicznej  oraz  zasad  ponownego
wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  17  listopada  2003  r.  dotyczącej  ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego.        

 

Ponowne  wykorzystanie  informacji  publicznej  rozumiane  jest  jako  wykorzystywanie  przez
osoby  fizyczne,  osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej
informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych,
niezależnie  od  sposobu  jej  utrwalenia  (w  postaci  papierowej,  elektronicznej,  dźwiękowej,
wizualnej  lub audiowizualnej),  w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej
pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Jednym  z  głównych  założeń  nowelizacji  jest  bezwnioskowe  uzyskiwanie  informacji  do
ponownego  wykorzystania,  zamieszczonej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  podmiotu
zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji (ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem
29 września 2012 r.). Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się
również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie
stosownego wniosku.

 

Przekazanie  informacji  publicznej  w  celu  jej  ponownego  wykorzystywania  następuje  na
wniosek, w przypadkach gdy:

1)   informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w
centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone
warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
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2)   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż
zostały dla tej informacji określone.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
ul. Kasztanowa 17, 77-300 Człuchów
tel. 7447 25 760; (059) 83 45 725 fax 47 74 25 750

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2008
Data modyfikacji : 23.03.2022
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Bury

Osoba udostępniająca informację:
asp. Alicja Ceitel

Osoba modyfikująca informację:
asp. sztab. Sławomir Gradek

http://bip.czluchow.kpp.policja.gov.pl/113/rejestr/1889,dok.html

