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DANE WNIOSKODAWCY:   
Mateusz Paradowski                                                 
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” 
ul. W. Pola 66a 
33-300 Nowy Sącz          
 
 

Centralny Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 

ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa 
 
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o 
udzielenie mi następujących informacji publicznych: 
 

1. Czy dla wykorzystania w ramach publikacji przekazanej w załączeniu (ogólne 
informacje poniżej) jako podkład kartograficzny mapy topograficznej 
(warstwa „RASTER”) dostępnej w zasobach geoportalu 
(http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/) w skali 1:50000, niezbędne było 
uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń, licencji, zgody lub 
spełnienie innych wymogów formalnych?  

 
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie w pkt.1 jest twierdząca, proszę o udzielenie 

informacji czy wydawca publikacji tj. Zarząd Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego lub autor publikacji tj. Wojciech Janecki (działający 
jako firma Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Studio-B&W" Wojciech 
Janecki), spełniły wymogi formalne wskazane w pytaniu w pkt. 1? 

 
3. Jeżeli odpowiedź na pytanie w pkt.1 jest twierdząca, proszę o udzielenie 

informacji jakie szacunkowe koszty wynikałyby z opłat licencyjnych lub 
innych opłat wynikających z obowiązujących przepisów, które musiałby 
ponieść wydawca lub autor w celu legalnego wykorzystania podkłady 
kartograficznego opisanego w pkt. 1 i przy wzięciu pod uwagę parametrów 
publikacji przedstawionych poniżej?  
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Wnioskowane informacje proszę przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
obywatelska@wspinka.org 
 
 
W razie odmowy udzielenia informacji proszę o wydanie decyzji w trybie KPA 
(Wyrok NSA z 2009-12-16 OSK 1002/09). 
 
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI 

1. W załączeniu przekazujemy Państwu oryginał publikacji pt. „Przewodnik dla 
wspinaczy”, zawierający rozkładaną mapę poglądową, wykorzystującą 
podkład kartograficzny tożsamy z mapą topograficzną znajdująca się w 
zasobach geoportalu. 

2. W załączeniu przekazujemy Państwu kopie wybranych dokumentów 
związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn: 
Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla 
obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Wydanie Przewodnika dla 
wspinaczy oraz Kalendarza na 2015 rok”. Pełna dokumentacja znajduje się 
na stronie WWW pod adresem: http://zpkws.bedzin.sisco.info/?id=350 

3. PARAMETRY PUBLIKACJI: 
- Publikacja pt. „Przewodnik dla wspinaczy” została wydana w nakładzie 3.000 

egz.  
- Jego wydawcą i zamawiającym jest podmiot: Województwo Śląskie - Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 – 500 Będzin, ul. 
Krasickiego 25.  

- Autorem jest Wojciech Janecki.  
- Wykonawcą i zleceniobiorcą jest firma Agencja Reklamowo-Wydawnicza 

"Studio-B&W" Wojciech Janecki.  
- Publikacja została zrealizowana w ramach otrzymanego przez ZPK WŚl 

dofinansowania projektu ochrony siedlisk Orlich Gniazd, ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. 

 
 
 
 

Z poważaniem 
Mateusz Paradowski – Prezes zarządu 

 


