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POSTANOWIENIE

Dnia 18 lipca2Ol4 r.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach, VII Zamiejscowy Wydział. Karny z siedzibą w
Lidzbarku Warmińskim, w składzie:

Przew odniczący: SSR Maciej Rzewuski
Protokolant: sekr' sąd. Robert Piwnicki

przy wdzia|e Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim
Joanny Kłosowskiej
po rozpoznaniu złżaLenia pokrzywdzonego Andrzeja Pieślaka
na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmiń-
skim z dnia 28 lutego 2074 r. w sprawie I Ds. 77I I 13
o umorzeniu dochodzenia
na podstawie art. 437 g 1 kpk

postanowił

utrzymaĆ w mocy zaskarżone postanowienie'

UZASADNIENIE

Złża\enie pokrzywdzonego nie jest zasadne i jako takie nie zasługuje
na uwzględnienie.

Dowody zebrane w ramach prorvadzonego postępowania nie wykazaĘ,
aby istniały dostateczne podstawy prawne dla kontynuowania dochodzen|a w
przedmiotowej sprawie.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że dochodzenie prowadzone było w
kierunku czynu z art, 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj' nie
udostępnienia tego typu informacji z Urzędw Miasta w Lidzbarku Warmiń-
skim w okresie od 2 do 26.wrzęśnl'a 2013 r.

Wbrew twierdzeniom skarżącego, Burmistrz Lldzbarka Warmińskiego
udzielił jednak wymienionemu informacji na jego wnioski zł.oŻone w dniach
24 i 27 września 2o|4 r', natomiast odmówił udzielenia odpowiedzi na wnio-
sek skarżącego złożony w dniu 4 stycznia 2o|4 r., przedstawiając swoją ar-
cn l rnen fąn i e

Wprawdzie rację ma skarżący, że sam fakt prowadzenia postępowań
administracyjnych nie wyklucza możliwości pociągnięcia sprawcy czynu za-
bronionego do odpowiedzialności karnej, niemniej jednak naleĄl pamiętać,
co wrłżnte zaznacza doktryna, że uzasadniona odmowa udostępnienia rn-
formacji publicznej nie prowadzi do powstania odpowiedzialności karnej z
art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej ' Miarodajna ocena zgod-
ności z prawem wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji pu-
blicznej, tudzież brak jej wydania w terminie, rrroże zaś być dokonana dopie-
ro w toku odpowiedniego postępowania administracyjnego (art. 22 ww. usta-
wy)' Tym samym możliwość wszczęcia postępowania karnego jest uza|eżnio-



na od.uprzedniego wydania rozstrzygnięcia przez właściwy organ lub
administracyj noprawny.

Z uwagi na powyżzsze orzeczono, jak w sentencji postanowienia.
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