REGULAMIN
Regulamin korzystania z geoportalu Miasta Szczecin i zasady ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego.
I. OGÓLNE WARUNKI.
1. Geoportal jest udostępniany przez Urząd Miasta Szczecin.
2. Geoportal powstał w wyniku realizacji Projektu „System Informacji Przestrzennej Miasta
Szczecin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
oraz
środków
budŜetu
województwa
zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
3. Geoportal obejmuje:
a) serwis internetowy i usługi elektroniczne udostępniane przez Urząd Miasta Szczecin we
własnym imieniu w domenie internetowej geoportal.szczecin.pl i jej subdomenach,
b) serwis internetowy i usługi elektroniczne udostępniane przez Urząd Miasta Szczecin we
własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niŜ
geoportal.szczecin.pl i jej subdomeny.
4. W ramach geoportalu udostępniane są zbiory danych przestrzennych pochodzące
z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzące w skład
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zasoby udostępnione przez
jednostki organizacyjne Gminy Szczecin i instytucje oraz zasoby własne Gminy Szczecin.
5. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej o adresie:
http://geoportal.szczecin.pl/.
6. Korzystanie z geoportalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem
przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań
szczególnych.
7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie
sądy powszechne.
II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW UDOSTĘPNIANYCH
W GEOPORTALU.
1. Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzących w skład państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne co do zasady jest odpłatne.
2. Nie pobiera się opłaty za:
A) udostępnianie zbiorów danych:
a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju,
b) państwowego rejestru nazw geograficznych,
c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
d) dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.
B) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego:
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a) w celu edukacyjnym:  jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład
systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156 ze zm.)  uczelniom, o których
mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239 ze zm.),
b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:  jednostkom
naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620),  podmiotom, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2016 poz. 239 ze zm.),
c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym
w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2015 poz.1929 ze zm.).
C) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po
podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego
takie prace.
D) udostępnianie danych zasobu, jeżeli spełnione są przesłanki określone w :
a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 poz. 1382 ze zm.),
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
3. Dostęp do usług przeglądania „WMS – Web Map Service” jest powszechny
i nieodpłatny.
4. Korzystanie z treści prezentowanych na geoportalu Szczecin jest możliwe tylko do
celów niezarobkowych i niekomercyjnych.
5. Korzystanie z usług dostępnych na geoportalu Szczecin możliwie jest wyłącznie w
zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz.666 ze zm.).
6. Usługobiorca usług dostępnych na geoportalu Szczecin nie ma prawa zwielokrotniać,
sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub
rozpowszechniać treści prezentowanych w usługach, w całości bądź we fragmentach,
w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach
komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
7. Prezydent Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie
udostępnionej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek
prawny oraz za wykorzystanie uzyskanej informacji lub baz przez podmiot ponownie
wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym jego uprawnienia
do wykorzystania.
8. Z uwagi na fakt, iż mogą się zdarzyć sytuacje, iż prezentowane dane dostępne na
geoportalu Szczecin są niekompletne, nieaktualne, bądź mogą zawierać błędne
informacje wymagające weryfikacji i aktualizacji Prezydent Miasta Szczecin nie
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ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania tych
zasobów.
9. Prezydent Miasta Szczecina nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe
w związku z niewłaściwym działaniem usług, błędami, brakami, zakłóceniami,
defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii
lub systemu informatycznego.
10. W sprawach opisanych powyżej, co do zasady, stosuje się przepisy obowiązującego
prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o
infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
11. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady:
a. Dane geoprzestrzenne pochodzące ze zbiorów Systemu Informacji Przestrzennej
Miasta Szczecin oraz Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
udostępnia się na podstawie:  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2016 poz.1629)  ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1382 ze zm.) 
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.570 ze zm.),
b. Prezentowane dane w geoportalu Miasta Szczecin - http://geoportal.szczecin.pl/
mają charakter wyłącznie poglądowy, a pozyskiwane z niego wydruki i raporty w
żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty mające charakter prawny
albo moc prawną. Nie mogą one być również podstawą jakichkolwiek czynności
administracyjnych. Mapy, serwisy ani żadna część geoportalu bez pisemnej zgody
nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana
jakimkolwiek
sposobem:
elektronicznym,
cyfrowym,
fotograficznym,
mechanicznym lub innym. W innych przypadkach nieuregulowanych w/w
przepisami obowiązują ogólne zasady wykorzystywania informacji sektora
publicznego.
III. OCHRONA PRYWATNOŚCI.
1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub
danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych
udostępnianych w geoportalu, Urząd Miasta Szczecin podaje w Polityce prywatności.
Polityka prywatności Urzędu Miasta Szczecin jest dostępna pod adresem
www.geoportal.szczecin.pl.
IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM
TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ URZĄD MIASTA
SZCZECIN.
1. Urząd Miasta Szczecin dokłada starań, aby korzystanie z geoportalu było moŜliwe dla
uŜytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. JednakŜe Urząd
Miasta Szczecin nie gwarantuje i nie odpowiada za to, Ŝe kaŜda kombinacja tych
czynników umoŜliwia korzystanie z geoportalu lub jego poszczególnych elementów, w
szczególności usług elektronicznych udostępnianych w serwisie.
2. Minimalne wymagania techniczne umoŜliwiające uŜytkownikowi korzystanie z geoportalu,
to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). JednakŜe moŜliwość
korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych
dostępnych w geoportalu moŜe być uzaleŜniona od dokonania określonych konfiguracji
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komputera uŜytkownika geoportalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych
przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.
V. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU.
1. Niniejszy Regulamin korzystania z geoportalu wchodzi w Ŝycie z dniem jego publikacji na
stronie internetowej określonej w punkcie I.5 niniejszego Regulaminu.
2. Urząd Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
kaŜdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w Ŝycie i są wiąŜące dla
uŜytkowników geoportalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez
opublikowanie treści niniejszego Regulaminu zawierających zmiany) na stronie
internetowej określonej w punkcie I.5 niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeŜono
inaczej.
3. UŜytkownik geoportalu zobowiązany jest do bieŜącego zapoznawania się ze zmianami
niniejszego Regulaminu.
VI. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
1. Urząd Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany udostępniania serwisu
internetowego udostępnianego w geoportalu, rezygnacji ze świadczenia usług
elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a takŜe wprowadzania nowego
serwisu internetowego lub usług elektronicznych w geoportalu, w kaŜdym czasie.
2. Urząd Miasta Szczecin moŜe informować uŜytkowników geoportalu o zmianach lub
zaprzestaniu udostępniania serwisu internetowego lub usług elektronicznych w
szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Urzędu Miasta Szczecin
na stronie internetowej geoportalu.
VII. REKLAMACJE I KORESPONDENCJA.
1. UŜytkownik geoportalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny uŜytkownika
geoportalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować
wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem
z geoportalu na adres poczty elektronicznej informatyka@um.szczecin.pl.
2. Korespondencję związaną z korzystaniem z geoportalu oraz odpowiedź na reklamacje,
Urząd Miasta Szczecin kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez
uŜytkownika geoportalu, a w przypadku uŜytkownika geoportalu nie posiadającego
zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty
elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego uŜytkownika
geoportalu, o ile zgłoszona sprawa nie jest sprawą w rozumieniu Kodeksu Postępowania
Administracyjnego.
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