LidzbarkWarmiński'30 września
20|3r.

WARMlŃsKIEGo
LlDZBARKA
BURMIsTRZ
u l .A . Ś w i ę t o c h o w s kl i4e g o
.|-l
l
00 LidzborkWormiński

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie
Wnoszącyskargę:
AndrzejPieślak
ul. Bema34
l l-l00 LidzbarkWarmiński
Organ administracji:
BurmistrzMiastaLidzbarkWarmiński

odpowiedźna skargę
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Uzasadnienie
19 września
20l3r. Pan Andrzej PieślakzłoŹyłskargęna bezczynność
BurmistrzaLidzbarka
Warmińskiego,zarzucającBurmistrzowiLidzbarkaWarmińskiegobezczynność
postępowania
w
sprawiejego wnioskuz dnia2 września
20l3r' o udostępnienie
informacjipublicmej,dotyczącej
jakie Gmina MiejskaLidzbarkWarmińskiponiosłana organizację
nakładów
,,Lidzbarskiech
wieczorów jazzowych,,w roku 2013. Burmistrz uznałwniosek Pana Andrzeja Pieślakaza
żądanie
udzieleniainformacjipublicznejw celu ponownego
wykorzystania
i pismemz dnia l1
września
20|3r. wezwałPana Pieślakado złożzenia
wniosku zawierającego
dane okeślonew
rozporządzeniu
ministraadministracjii cyfryzacjiz dnia|? stycznia20|2r.w sprawiewnioskuo
(Dz.U. z20l2r. poz.94).
ponowne
publicznej
wykorzystanie
informacji
W ocenie organu administracjizanuty zawartew skardze są niezasadne'Niezasadnesą
twierdzeniaprzedstawianeprzez skażącego,iż skoro nie zawnioskowałon o udzielenie
informacji publicznej w ce|u dalszegowykorzystania,to na|eŻyprzyjąć, że wnosi on o
udzie|enieinformacjiw tzw. ,,zwykłym
trybie'''wynikającymz art.2 i następnych
ustawy.
bytobyw
Gdyby przyjąótaką|ogikętrybuudzielaniainformacjipublicznej,wówczasniezasadne

ogóle wprowadzenie do ustawy o dostępie do informacji publicznej całego rczdziału f,'a'',
dotyczącegoudzielania informacji publicznej w celu ponownegowykorzystania.Wprowadzenie
tych przepisów spowodowałopo stronie organów zobowiązanych do udzielania informacji
publicznej koniecznośćkazdorazowej oceny' czy Żądanainformacja jest udzielana w trybie
ogólnym,okeślonymw art,2 i następnychustawy'czy teżw trybieokreślonym
rozdzia|e,,2a,,
ustawyo dostępiedo informacjipublicznej.
Już z samegozestawieniadefinicji informacjipublicznej,,zwykłej,'i informacjipublicznejw
celu dalszegoprzetworzeniawynikają ewidentneróżnice interpretacyjnetych pojęć.
Zgodnie z art. l ust. l ustawy o dostępiedo informacji publicznej: ,'Każdainformacja
o sprawach
pub|icznych
pub|iczną
stanowiinformację
w rozumieniu
i ponownemu
ustawyipodlega udostępnieniu
wykozystywaniu
na zasadachi w trybieokreŚ|onych
w niniejszej
ustawie''
Jestoczyrvistym,żeco do zasadywnioseko udzielenieinformacjipublicznejnie musi posiadać
szczegó|nejformy. Inaczejjest, gdy uprawnionypodmiot, występujeo udzielenieinformacji
publicznejw celujej ponownegowykorzystania.
przez osoby fizyczne,osoby prawnei jednostki
Zgodnie z art. f3a ust.l ustawy: ,,Wykozystywanie
prawnejinformacji
pub|icznej|ubkażdejjej częŚci, będqcejw
nieposiadające
organizacyjne
osobowości
posiadaniu
podmiotów,
(w postaci
o ktÓrychmowaw ust' 2 i3' niezaleŹnie
od sposobujej utMa|enia
papierowej,e|ektronicznej,
dŹwiękowej,wizuaInejIub audiowizuaInej),
w ce|ach komercyjnychIub
niekomercyjnych,
innychniżjej pierwotnypublicznyce|wykoŹystywania,
d|aktóregoinformacja
została
wytwoŻona,stanowi ponowne wykorzystywanieinformacjipubIiczneji odbywa się na zasadach
w niniejszymrczdzia|e.,
okreś|onych
Jak wynika z prz\rtoczonejdefinicji, przepisy rozdziału 2a mają zastosowaniedo informacji
publicznej spełniającej
następującewarunki:
l. Z wnioskiemo ponownewykorzystywanieinformacjipublicznejzwracasię osobafizyczna,
prawnalubjednostkaorganizacyjnanieposiadająca
prawnej.
osobowości
2. Wniosek dotyczy informacji publicznej |ub dowolnejjej części,niezależnieod sposobu
utrwalenia,ztym Żeinformacjata musi znajdowaćsię w posiadaniupodmiotów,o którychmowa
w art.23aust.2 i 3 ustawy.
3' Cel wykorzystaniainformacji moie być celem komercyjnymlub niekomercyjnym,musi
jednak być celem innym niŻ pierwotnypubliczny cel wykorzystania,dla którego informacja
zostaławytworzona.

Świadczy to ewidentnie o chęci uzyskania informacji w celu dalszego wykorzystania,do czego
wnioskodawca ma prawo, jednakżew ce|u uzyskania tej informacji powinien złożyćwniosek o
odpowiedniejtreści,
co nie jest własnymwymaganiemGminy, lecz wynika z prawapowszechnie
obowiązującego.
NaleŹy takżezwrócić uwagę,Żew innych sprawachdotyczącychuzyskania informacjipublicznej
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na podstawie art. 23b ust. 2 pkt l i 3 ustawy z dnia 6
września200lr. o dostępiedo informacjipublicznej,ustalałwarunki dalszegowykorzystania
udzielonej informacji. Pomimo tego wnioskodawca wykorzystując udzieIoną informację
doprowadzitdojej dalszegowykorzystaniai nie zastosowałsię do nałożonego
zobowiązania.
Dowód:

pismo

Burmis\rza, artykuł w portalu

prowadzotrym przez

wnioskodawcę:

www.naszlidzbark.pl
Wszystkieprzedstawionefaktyjednoznaczniepotwierdzajązamiar uzyskaniainformacjiw celu
jest dalszegowykorzystania.
Wbrew twierdzeniom skarżącego,zawartych w skardze na bezczynność'organ nie Żądaod
skarżącegowykazania interesu prawnego i nie uzaleŻnia prawa do dostępu do Żądanych
informacji od wykazania tego interesu.organ wystąpiłjedynie o realizacjęobowiązującego
prawa, tzn. złożeniewniosku zawierającegodane okeślonewe wzorze wniosku, na podstawie
upoważnienia
ustawowego.
Nie moŻnawięc twierdzić,żedoszłodo bezczynności
Burmistrza.
Podkreśleniawymaga, że przedstawionaprzez skarŻącegointerpretacjaprzepisów ustawy,czyni
w zasadzieniewykonalnymi zasady określonew rozdziale,,2a',,gdyżz
każdywniosek o udzielenie
informacjipublicznejpowinienbyć rozpoznanyw trybie,,ogólnym'',o ile wnioskodawcasam nie
zaznaczy do czego ma mu służyćinformacja.
W ocenie organu administracji wystąpienieprzez redaktoralokalnego porta|u intemetowegoo
udzielenie informacji' w sytuacji,w której z zamieszczonychwpisów na tym pońalu wynika, że
będzieona udostępnionadalej,jest oczywiściedopuszczalne.Wymaga ono jednak wykonania
przez wnioskodawcęprocedury opisanej w art. ,,23a,,i następnychustawy o dostępiedo
informacji publicznej.
Działaniaorganuadministracjinie mają na celu odmowy udzieleniainformacji.Skoro obecnie
obqwiązującysystem prawny zawiera pewne wymogi' którym musi odpowiadaćtreśćwniosku o
udzielenieinformacji publicznej,to Zasadyto dotyczą obu stron postępowaniao udzielenie
informacjipublicznej,zarównoorganujak równieżwnioskodawcy.

W ocenie organu administracji,wniosek złoŻonyprzez Pana Andrzeja Pieś|akaspełniawszystkie
wymogi uznania,Źe jest to wniosek o udzielenieinformacjipub|icznejw ce|ujej ponownego
wykorzystania' W oczywisty sposób, nie wymagający opisywania w odpowiedzi na skargę,
zostałyspełnioneprzesłanki nr I i 2. Spełnionazostałatakżeprzesłankatrzecia, a mianowicie
celem wykorzystaniainformacjijestcel jej dalszegowykorzystaniaw mediachelektronicznych.
Wnioskodawcajest dziennikarzemi właścicielem
portaIu',NaszLidzbark'', na którym zamieszcza
informacjeuzyskane od wielu instyucji w tym od Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.o
zamiarze zamieszczenlauzyskanejinformacji w prowadzonymprzez siebie portalu intemetowym
świadczyartykułdotyczącytej kwestii zamieszczonyw porta|u.
Dowód: wydruk arĘkułu z ]2 wrześnią20I3r,: ,,Raport z obecnych działań NaszLidzbark
(długiĄ '' wraz z komentarzami wnioskodawcy;
Należyjednoznaczniepodkreś|ić,
Że organnie odmawia udzie|eniainformacjipubliczneji nie
jest bezczynny.To ustawodawcawprowadzającdo ustawyo dostępiedo informacjipublicznej
przepisy dotycząceinformacji uzyskiwanych w celu ponownego wykorzystania, przesądził,Że
wnioseko udzielenietej informacjipowinienzawieraćokreś|one
dane.Zostałyone zawartewe
wzorze wniosku, określonymw załącznikudo tozporządzeniaministra administracjii cyfryzacji
z dnia l7 stycznia 2012r. w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
(Dz. U. z 20 l2r. poz. 94).
W ocenieBurmistrzaLidzbarka Warmińskiegonawetadrespoczty elektronicznej,
na którą mają
być wysłane informacje i prowadzona korespondencja,jest adresem związanym z portalem
intemetowymprowadzonym przez Pana Pieślaka,co jednoznacznie wskazuje na wolę dalszego
wykorzystaniaotrzymanejinformacji.
Dowód: wydruk ze slrony internetowej: http,'//www.naszlidzbark,pl/imprezy-2/podsumowaniaal<cji -z bi er ani a -funduszy-na-utrzyma ni e-se rł9er a/
Dodatkowo naleŻy wskazać' że wnioskodawca wielokrotnie występował do Burmistrza o
uzyskanie informacji pub|icznej i za kżdym razem ponownie wykorzystywałją publikując na
swoim portalu.
Dowód:

wnioski o udostępnienie informacji i wydruki ze stron internetowych portalu

wnioskodawcy potwierdzajqce dalsze wykorzyslanie i publikawanie
u)yrworzonejprzez Gminę Miejskq Lidzbark Warmiński'

inJormacji publicznej

ze strony
wnoszęo oddalenieskargi,gdyżnie doszłodo przewlekłości
W tych oko|iczrrościach
BurmistrzaLidzbarkaWarmińskiego.

Załącmiki: akta sprawy, wydruki ze strony intemetowej,wnioski o udzielenie informacji
publicmej,odpisodpowiedzina skargęwraz z odpisamizałączników.

