
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 23/2017 

DYREKTORA ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO 

GEOPOZ 

z dnia 28 września 2017 r. 

 

    

 
w sprawie: zmiany zarządzenia wewnętrznego o wprowadzeniu zasad udostępniania 

informacji publicznej na wniosek oraz udostępniania i przekazywania  

na wniosek informacji sektora publicznego w celu jej ponownego 

wykorzystywania    

 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ, stanowiącego załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 4/2016 

Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 28 stycznia 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ”, ze zm., w związku z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) i ustawą z dnia 

25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 352, ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W zarządzeniu wewnętrznym nr 11/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad 

udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz udostępniania i przekazywania  

na wniosek informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania,  

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1 „Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek”: 

1) w § 1  ust. 4 uchyla się pkt 1); 

2) w § 1 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

 „4a. W zakresie wniosków dotyczących Systemu Informacji Przestrzennej: 



   1) nie stosuje się zasad, o których mowa w ust. 4, z wyłączeniem pkt. 6); 

  2) sprawy prowadzi się stosując w znaku sprawy aktualny symbol klasyfikacyjny 

z Jednolitego rzeczowego wykazu akt ZGiKM GEOPOZ, właściwy dla 

udostępniania informacji publicznej na wniosek.”; 

3) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Komórka organizacyjna właściwa do spraw obsługi kancelaryjnej ZGiKM 

GEOPOZ dekretuje wnioski dotyczące udostępnienia informacji publicznej  

do Działu Organizacyjnego, z wyłączeniem wniosków dotyczących Systemu 

Informacji Przestrzennej, które kierowane są bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora 

ds. Systemu Informacji Przestrzennej.”. 

2. W załączniku nr 2 „Zasady udostępniania i przekazywania na wniosek informacji sektora 

publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania”: 

1) w § 1  ust. 4 uchyla się pkt 1); 

2) w § 1 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

 „4a. W zakresie wniosków dotyczących Systemu Informacji Przestrzennej: 

1) nie stosuje się zasad, o których mowa w ust. 4, z wyłączeniem pkt. 6); 

2) sprawy prowadzi się stosując w znaku sprawy aktualny symbol klasyfikacyjny 

z Jednolitego rzeczowego wykazu akt ZGiKM GEOPOZ, właściwy dla 

udostępniania i przekazywania na wniosek informacji sektora publicznego.”; 

3) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Komórka organizacyjna właściwa do spraw obsługi kancelaryjnej ZGiKM 

GEOPOZ dekretuje wnioski dotyczące udostępniania i przekazywania informacji 

sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania do Działu 

Organizacyjnego, z wyłączeniem wniosków dotyczących Systemu Informacji 

Przestrzennej, które kierowane są bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora ds. Systemu 

Informacji Przestrzennej.”. 

 

§ 2 

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego. 

2. Nadzór nad bieżącym wykonaniem zarządzenia powierza się stanowiskom funkcyjnym 

oraz kierownikom komórek organizacyjnych. 

 

 



§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         DYREKTOR 

    Andrzej Krygier 


