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Wrocław, dnia (…)r. 

SKO (…) 

D E C Y Z J A 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w składzie: 

                                          przewodniczący: Robert Raguszewski 

                                          członkowie:        Agnieszka Jacyszyn                                                                      

                                                                      Adam Ostapski – sprawozdawca 

 

po rozpatrzeniu odwołania M. N. od – wydanej z upoważnienia Prezydenta W. – decyzji 

Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim W. z dnia (…)r. 

(…), odmawiającej udostępnienia wnioskowanej informacji, stanowiącej informację 

przetworzoną, dotyczącej: „decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydanych na ich 

podstawie pozwoleń na budowę z lat (...), w odniesieniu do wskazanych fragmentów miasta: 

1.  objętych uchwałami Rady Miejskiej W. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: 

1) M. W. K. (uchwała nr …), 

2) w rejonie ulic P., S., N. (uchwała …), 

3) w rejonie ulicy B. i K. (uchwała …), 

4) M. W. W. (uchwała …). 

2. części miasta W. ograniczonego: 

1) od północy – planem miejscowym w rejestrze nr (…) (obecnie obowiązujący), 

2) od wschodu – planem miejscowym oznaczonym w rejestrze nr (…) (obowiązujący), 

3) od południa torami kolejowymi, 

4) od zachodu – planem miejscowym oznaczonym w rejestrze nr (…) (obowiązujący)”, 

 

na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

 

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia 

pierwszej instancji.  

 

U Z A S A D N I E N I E 

Wnioskiem z dnia (…)r. M. N. zwrócił się do Prezydenta W. – na podstawie art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 

1198 z późn. zm.) – o udostępnienie: „wydanych w latach (...) dokumentów urzędowych w 
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postaci (a) decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (b) oraz wydanych na ich podstawie 

pozwoleń na budowę, w odniesieniu do: 

1. części miasta objętych uchwałami Rady Miejskiej W. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1.1. obszaru M. W. K. (uchwała nr …); 

1.2. w rejonie ulic P., S., N. (uchwała nr …), 

1.3. obszaru położonego w rejonie ulicy B. i K. (uchwała nr …); 

1.4. obszaru M. W. W. (uchwała …). 

2. części miasta W. ograniczonego: 

 od północy – planem miejscowym w rejestrze nr (…) (w opracowaniu), 

 od wschodu – planem miejscowym w rejestrze nr (…) (obowiązujący), 

 od południa torami kolejowymi, 

 od zachodu – planem miejscowym w rejestrze nr (…) (obowiązujący)”. 

Zgodnie z wnioskiem, żądaną informację należało przesłać – w zależności od tego, 

czy pojedyncza wiadomość byłaby mniejsza czy większa niż 20 MB – na jeden ze 

wskazanych we wniosku adresów e-mail w formie skanów dokumentów. 

Wnioskujący zaznaczył, że „w przypadku ograniczeń technicznych dla przekazania 

informacji w formie jw., proszę o powiadomienie na adres: (…) oraz jednoczesne przesłanie 

w wersji papierowej lub elektronicznej na adres podany w nagłówku nin. wniosku”.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W., po rozpoznaniu sprawy na bezczynność 

Prezydenta W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, wyrokiem z dnia (...r.). (...), 

zobowiązał Prezydenta Miasta W. do rozpoznania wniosku M. N. z dnia (…)r. o 

udostępnienie informacji w terminie 14 dni od chwili zwrotu akt wraz z odpisem 

prawomocnego wyroku i stwierdził, że bezczynność Prezydenta W. w rozpoznaniu wniosku 

M. N. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. 

Następnie organ pierwszej instancji, opisaną na wstępie decyzją administracyjną, 

odmówił udostępnienia M. N. informacji publicznej, z uwagi na to, że jest to informacja 

przetworzona, a Wnioskujący nie wykazał, iż jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla 

interesu publicznego. 

Od powyższej decyzji M. N. wniósł odwołanie, zarzucając organowi pierwszej 

instancji niewłaściwe zastosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

Odwołujący się wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpatrzenia. 
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, co następuje: 

Prawo dostępu do informacji publicznej jest gwarantowane przez Konstytucję RP. 

Zasadniczym przepisem w tym zakresie jest art. 61 Konstytucji RP, który określa krąg 

podmiotów upoważnionych do uzyskania informacji, podmioty zobowiązane do jej udzielenia 

oraz granice tego prawa. Zgodnie z ust. 1 wspomnianego artykułu: „Obywatel ma prawo do 

uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących 

funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności 

organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek 

organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują 

mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”, ust. 2 art. 61 stanowi zaś, że „Prawo 

do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 

kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, 

z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. Ograniczenie prawa, o którym mowa wyżej, 

może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw 

innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa 

lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji RP).  Wspomnieć 

należy jeszcze o art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, który zapewnia każdemu wolność 

pozyskiwania informacji. Z przywołanych przepisów Konstytucji RP wynika, że prawo 

dostępu do informacji jest zasadą, a wszelkie ograniczenia są wyjątkami, które należy 

interpretować w sposób ścisły. Jak zważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

2 lipca 2003 r., II SA 837/03, http://orzeczenia.nsa.gov.pl: „Ogólną zasadą wynikającą 

z art. 61 Konstytucji, jest dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być 

formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu”. 

Co do trybu udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 art. 61 Konstytucji RP, tenże 

określony został w głównej mierze w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

Tu wskazać należy, że w myśl art. 1 ust. 2 tej ustawy, jej przepisy nie naruszają przepisów 

innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących 

informacjami publicznymi. W tym miejscu warto jeszcze powołać następujący pogląd 

judykatury: „podstawy dostępu do informacji publicznej ustanawia art. 61 Konstytucji RP 

określając, jakie informacje obywatel może uzyskać (ust. 1 i 2). Dotyczy to mianowicie 

obywatelskiego prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej, a także osób 

pełniących funkcje publiczne. Z pewnym uproszczeniem należy przyjąć, że chodzi tu 

o informacje warunkujące świadomy i racjonalny udział obywateli w życiu publicznym, 

łącznie z podejmowaniem w tym zakresie decyzji w celu realizacji zasady zwierzchnictwa 
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narodu (por. W. Skrzydło: Konstytucja RP, Komentarz, Zakamycze 1999, s. 58) lub ułatwienie 

sprawowania społecznej kontroli «nad procesami sprawowania władzy» (por. P. Winczorek: 

Konstytucja RP, Komentarz, Liber 2000, s. 83). Ratio legis regulacji zawartej w art. 61 

Konstytucji RP, a także w ustawie o dostępie do informacji publicznej wynika, jak już 

podkreślono, z powołaniem się na literaturę, z zasady udziału obywateli w życiu publicznym 

i sprawowania społecznej kontroli. W celu zaś realizacji tej zasady obywatel ma prawo 

uzyskania wiedzy o sprawach publicznych” – wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 października 2008 r., IV SAB/Po 14/08, 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 

W tym miejscu zauważyć należy, że bezspornym jest, iż wnioskowana informacja, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

stanowi informację publiczną, czego nie kwestionuje zresztą organ pierwszej instancji. 

Stosownie bowiem do treści tego przepisu, informacją publiczną jest treść aktów 

administracyjnych, a decyzje administracyjne, o które wnioskuje Strona, bez wątpienia takimi 

aktami są (np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2007 r., 

IV SA/Po 652/07, źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl, stwierdził, że „[…] wydawane przez 

organ architektoniczno-budowlany decyzje o pozwoleniu na budowę stanowią informację 

publiczną […]”). Jest to istotna konstatacja, gdyż odmowa udostępnienia informacji 

niebędącej informacją publiczną nie następuje w formie decyzji administracyjnej (zob. np. 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r., II SA 2867/02, 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Decyzja odmawiająca udostępnienia innej informacji niż 

publiczna jest dotknięta wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 in principio 

K.p.a.  

Zaznaczenia też wymaga, że informacja ta jest w posiadaniu organu pierwszej 

instancji, według bowiem art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane 

do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 tego 

artykułu, będące w posiadaniu takich informacji. 

Decyzją pierwszoinstancyjną odmówiono M. N. żądanej informacji publicznej, 

uzasadniając to tym, że jest to informacja przetworzona, a Wnioskujący nie wykazał, iż jej 

uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W podstawie prawnej 

zakwestionowanej decyzji powołano, m.in., art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do 

uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, 

w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.  Kolegium pragnie podkreślić, że 
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osoba występująca o udostępnienie informacji publicznej składając wniosek o jej udzielenie 

nie musi wiedzieć (a często wręcz nie może wiedzieć), czy będzie ona tzw. informacją prostą 

czy przetworzoną. To do podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej 

należy zakwalifikowanie żądanej informacji, do którejś z ww. grup oraz – w razie uznania, że 

informacja ma charakter przetworzonej – odpowiednie uzasadnienie takiego stwierdzenia. Co 

ważne, w przypadku zakwalifikowania – przez podmiot zobowiązany do udostępnienia 

informacji publicznej – żądanej informacji jako  przetworzonej, tenże obowiązany jest do 

wezwania wnioskodawcy do wykazania niezbędnej dla udzielenia tej informacji przesłanki 

ustawowej. Wnioskodawca musi mieć bowiem realną możliwość uzyskania informacji, a co 

za tym idzie, możliwość wykazania w zakreślonym przez podmiot zobowiązany terminie, że 

zachodzi przesłanka warunkująca uzyskanie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok  Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we W. z dnia 18 maja 2012 r.). W sytuacji zaś, gdyby wnioskodawca 

został wezwany przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej do 

wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego i nie wykazałby istnienia takiego 

szczególnego interesu dla udzielenia żądanej informacji, albo nie zareagował na takie 

wezwanie, to dopiero wtedy podmiot ten powinien wydać decyzję odmawiającą udzielenia 

informacji publicznej, a w jej uzasadnieniu wykazać brak istnienia szczególnego interesu 

publicznego dla udostępnienia żądanej informacji publicznej. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny we W. w wyroku z dnia 18 maja 2012 r. zważył: „Z przepisów tej ustawy 

wynika jednoznacznie, że wnioskodawca nie musi wykazywać powodów, dla których 

spełnienie jego żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego. To na podmiocie 

zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej ciąży obowiązek wykazaniu braku u 

wnioskodawcy przesłanki ustawowej koniecznej dla udzielenia informacji przetworzonej. 

Jeśli więc podmiot zainteresowany taką informacją nie wykaże po wezwaniu szczególnie 

istotnego interesu dla jej udzielenia, podmiot zobowiązany powinien wydać na podstawie art. 

16 ust. 1 powołanej wyżej ustawy decyzję odmawiającą udzielenia informacji. Jednocześnie 

podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, przetworzonej w przypadku 

wydania decyzji odmownej, musi wykazać w uzasadnieniu decyzji brak istnienia przesłanki 

ustawowej wskazanej w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy”.  

Przechodząc do niniejszej sprawy wskazać należy, po pierwsze, że organ pierwszej 

instancji, uznawszy, że żądana informacja publiczna jest informacją przetworzoną, nie 

wezwał M. N., po zwrocie akt wraz z odpisem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we W. z dnia (…)r., do wykazania niezbędnej dla udzielenia tej informacji 
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przesłanki ustawowej, a po drugie, w uzasadnieniu zakwestionowanej decyzji nie wykazał 

braku istnienia szczególnego interesu publicznego dla udostępnienia M. N. żądanej informacji 

publicznej, w istocie nie czyniąc w tym zakresie żadnych spostrzeżeń. Zaznaczyć trzeba, że 

wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno być wezwaniem podmiotu 

zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, czyli w okolicznościach niniejszej 

sprawy – Prezydenta W. (pracownika aparatu pomocniczego tego organu, działającego z jego 

upoważnienia). 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak na wstępie. 

 

Decyzja jest ostateczna. 

Na decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 

za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 30 

dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w 

postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie 

organu, którego działania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu 

prawnego. 

 

Otrzymują: 


