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Odpowiedź  

 

Na pismo numer WOA.S.1431.38.2020 z dn.21.07.2020 doręczone w dn. 22.07.2020 w sprawie wniosku z dn. 

08.07.2020 o udzielenie informacji publicznej dotyczącej przekazania kopii umowy wraz z załącznikami i 

aneksami (jeśli występują) zawartej pomiędzy Parafią Rzymsko Katolicką pod Wezwaniem Świętej Trójcy w 

Błoniu, a gminą Błonie, dotyczącą dzierżawy działki będącej własnością Parafii, na której realizowana będzie 

przez gminę inwestycja pt. Rozbudowa Parkingu przy Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu w oparciu o 

postępowanie przetargowe o gminnym nr ref WZP.271.8.2020 

  

  

Niniejszym, w imieniu własnym, informuję, że pismo Pana Burmistrza numer WOA.S.1431.38.2020 z 

dn.21.07.2020 roku doręczone w dn. 22.07.2020 roku w sprawie wniosku z dn. 08.07.2020 o udzielenie 

informacji publicznej dotyczącej przekazania kopii umowy wraz z załącznikami i aneksami (jeśli występują) 

zawartej pomiędzy Parafią Rzymsko Katolicką pod Wezwaniem Świętej Trójcy w Błoniu, a gminą Błonie, 

dotyczącą dzierżawy działki będącej własnością Parafii, na której realizowana będzie przez gminę inwestycja pt. 

Rozbudowa Parkingu przy Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu w oparciu o postępowanie przetargowe o 

gminnym nr ref WZP.271.8.2020 r. narusza art. 16 ust. 1 u.d.i.p., poprzez odmowę udzielenie informacji 

publicznej w nieprawidłowej formie, gdyż pismo nie ma formy decyzji oraz brakuje w nim merytorycznego 

odniesienia się do wniosku, co powoduje, że gmina Błonie pozostaje w bezczynności oraz narusza art. 1, art.2, 

art.3, art.4, art.5, art.19 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 (Dz.U. 112, poz.1198, 

z późniejszymi zmianami) oraz art. 60 i art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 33 Ustawy o finansach publicznych 

(Dz.U. 2019.0.869), poprzez nieudzielenie odpowiedzi na wniosek, do czego Gmina Błonie jest zobowiązana. 

 

W związku z powyższym ponownie wnoszę o prawidłowe rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji 

publicznej z dnia 08.07.2020 roku i udzielenie informacji publicznej, do której Gmina Błonie jest zobowiązana. 



Jednocześnie informuję, że w przypadku braku odpowiedzi, bądź nieprawidłowo wydanej decyzji zostanie 

złożona skarga do Sądu Administracyjnego na bezczynność organu.  

 

Należy pamiętać, że „Sprawą publiczną”, o której mowa w art. 1 ust. 1 u.d.i.p., jest działalność organów władzy 

publicznej (samorządów, osób i jednostek organizacyjnych) w zakresie wykonywania zadań władzy publicznej 

oraz gospodarowania mieniem publicznym, a więc mieniem komunalnym lub Skarbu Państwa.  

Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organów władzy 

publicznej, związanych z organem, bądź w jakikolwiek sposób dotyczących organu, bez względu na to, co jest 

ich przedmiotem.  

W związku z powyższym Gmina Błonie jest zobligowana udostępnić informacje, o jakie wnoszę we wniosku z 

dn.08.07.2020 tj. o kopię umowy zawartej z Parafią Św. Trójcy w Błoniu. 

Należy pamiętać, że udzielenie informacji publicznej ma charakter czynności materialno-technicznej, 

wynikającej z przepisów prawa – u.d.i.p. Identyfikacja określonego we wniosku dokumentu, jako informacji 

publicznej determinuje konieczność jego udostępnienia, natomiast jeżeli w ocenie organu, istnieją ustawowe 

przeszkody do udostępnienia informacji w określony sposób lub w określonej formie, bądź istnieją ustawowe 

podstawy do odmowy udostępnienia informacji publicznej, to zobligowany jest on do załatwienia wniosku w 

formie procesowej. Brak udostępnienia informacji publicznej i brak rozstrzygnięć procesowych w tym 

zakresie powoduje, że organ pozostaje w bezczynności.  

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, decyzja wydawana jest wówczas, gdy organ 

odmawia udostępnienia informacji publicznej lub umarza postępowanie w przypadku określonym w art. 14 

ust. 2 ustawy. Gdy podmiot zobowiązany nie udzieli żądanej informacji, wnioskodawcy służy skarga na 

bezczynność, która przysługuje również wtedy, gdy odpowiedź organu jest pozorna, tj. nierzeczowa lub 

wymijająca. Bez znaczenia jest natomiast fakt, czy dana odpowiedź satysfakcjonuje skarżącego.
 
Decyzja o 

odmowie udzielenia inf. publ. musi spełniać wymogi z art. 107 § 1 k.p.a. i art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie 

do inf. publ. Decyzja taka powinna zatem zawierać: oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie 

wnioskodawcy, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy 

i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 

osoby upoważnionej do wydania decyzji oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego (co dotyczyć będzie decyzji wydawanych w II instancji). Uzasadnienie decyzji o odmowie 

udostępnienia informacji zawierać winno także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku 

postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których 

mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.  

Niestety pismo jakie otrzymałam w ramach odpowiedzi na mój wniosek od Pana Burmistrza w żaden sposób 

nie spełnia tych wymogów.  



W przedmiotowym piśmie zawarto lakoniczną, nierzeczowa i wymijająca odpowiedź, przy jednoczesnym 

domniemanym uwarunkowaniu udzielania odpowiedzi zgodnie z wnioskiem od decyzji/zgody Parafii i Rady 

Parafialnej, co w świetle obowiązujących przepisów nie może być podstawą odmowy udzielenia informacji 

publicznej. Zaznaczyć należy, iż niewątpliwie treści umów cywilnoprawnych, których stroną jest organ 

administracji publicznej, stanowi informację publiczną. Wobec tego informacje zawarte w tego typu 

umowach, których stroną jest instytucja publiczna,  należy zakwalifikować, jako informacje publiczne. 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w orzecznictwie prawem do prywatności nie są objęte widniejące w 

umowie cywilnoprawnej takie dane jak imię i nazwisko lub firma, przedmiot umowy czy wysokość 

wynagrodzenia (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 17 października 2017 r., 

sygn. akt II SA/Bd 68/17). Nadto w przedmiotowym piśmie brak jest podstawy prawnej odmowy przekazania 

kopii zawartej umowy oraz innych dodatkowych cech, jakie powinna spełniać decyzja w rozumieniu art. 107 

kpa wskazanych powyżej. 

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak w petitum. 

 

Z poważaniem Marzena Cichewicz  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


