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Wrocław, dnia ……….  r. 

 

SKO …….. 

D E C Y Z J A 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w składzie: 

                                          przewodniczący: Stanisław Hojda 

                                          członkowie: Adam Ostapski – sprawozdawca 

                                                              Joanna Sułowicz 

 

po rozpatrzeniu odwołania T. S. od – wydanej z upoważnienia Prezydenta W. – decyzji 

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

(…), odmawiającej T. S. „udostępnienia wnioskowanej informacji dotyczącej wydanych 

decyzji, umów i innych dokumentów na rzecz właścicieli lokalu użytkowego nr (…) 

położonego w przyziemiu budynku mieszkalno-usługowego w nieruchomości przy ul. (…) we 

W.”, 

 

na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

 

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia 

organowi pierwszej instancji.  

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

Wnioskiem z dnia (…) r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego W. – (…) r.) T. S. zwrócił 

się do Prezydenta W. o udostępnienie wszystkich dokumentów („w oryginale”), dotyczących 

„lokalu użytkowego położonego w przyziemiu budynku mieszkalno-usługowego w 

nieruchomości przy ul. (…) we W. z okresu: 

1. gdy właścicielem budynku był Skarb Państwa – od dnia oddania budynku do eksploatacji 

w (…)r. do dnia (…)r., którym to budynkiem zarządzał w imieniu Skarbu Państwa m.in. 

Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych W. 

2. gdy współwłaścicielem budynku była Gmina W. – od dnia (…)r. do dnia (…)r., którym to 

budynkiem zarządzał w imieniu Gminy W. m.in. Zarząd Gospodarki Komunalnej W.; 

3. gdy budynkiem zarządza Wspólnota Mieszkaniowa tj. od dnia (…)r. do dnia (…)  r. tj. daty 

sprzedaży lokalu użytkowego przez Gminę W. jako «lokalu użytkowego nr (…) o łącznej 

powierzchni użytkowej 17,46m
2
» na rzecz ostatniego najemcy. 

w szczególności: 

ad. 1. decyzje o przydziale lokalu użytkowego, umowy najmu zawarte w oparciu o te decyzje, 

decyzje zezwalające najemcy na remonty, przebudowę lub modernizację  lokalu, 

ad. 2. umowy najmu, pisma wyrażające zgodę na remonty, przebudowę lub modernizację  

lokalu; 
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ad. 3. umowy najmu, pisma wyrażające zgodę na remonty, przebudowę lub modernizację  

lokalu, zaświadczenie Prezydenta W. o samodzielności «lokalu użytkowego nr (…)» (art. 2 ust. 

3 ustawy o własności lokali), protokół z negocjacji pomiędzy Gminą W. a ostatnim najemcą 

tego lokalu w sprawie jego sprzedaży w trybie bezprzetargowym, umowa sprzedaży «lokalu 

użytkowego nr (…)» z dnia (…)r.” 

T. S. wskazał ostatnich najemców w osobach: M. S. i A. S. 

Wnioskodawca określił sposób udostępnienia żądanych informacji: „przeglądanie na 

miejscu dokumentów w oryginałach z opcją wykonania kserokopii z tych oryginałów”. 

Organ pierwszej instancji, opisaną na wstępie decyzją administracyjną, odmówił 

udostępnienia T. S. wnioskowanej informacji, z uwagi na ochronę „interesu przedsiębiorcy”, 

powołując w podstawie prawnej na art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W uzasadnieniu decyzji z dnia 

20 lipca 2012 r. wskazano: „przeprowadzona analiza dokumentów wykazała, iż materiały 

zgromadzone w sprawie, jako odnoszące się do działania władzy publicznej, stanowią 

informację publiczną. Odnośnie dokumentów z czasu, gdy właścicielem budynku był Skarb 

Państwa, zgodnie z oświadczeniem Zastępcy Dyrektora (…) – Pana K. F. Wydział ten nie jest 

w ich posiadaniu. […] Wobec powyższego, biorąc pod uwagę fakt, że Właściciele lokalu 

użytkowego nr (…) przy ul. (…) we W., na rzecz których  wydano dokumenty, o których 

mowa we wniosku Strony, nie zrezygnowali z przysługującego im prawa do ochrony interesu 

przedsiębiorcy ograniczającego dostęp do informacji publicznej, orzeczono jak w sentencji”.  

Od powyższej decyzji T. S. wniósł odwołanie, zarzucając temu aktowi administracyjnemu: 

„ 1. naruszenie art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 6 ust. 1 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej poprzez ich niezastosowanie i odmowę udostępnienia 

wnioskowanej informacji publicznej obejmującej informacje o majątku Skarbu Państwa (pkt. 1 

wniosku) oraz o majątku Gminy W. – gminnym zasobie nieruchomości (pkt. 2 wniosku) 

2. naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. art. 156 § 1 pkt. 2 

K.p.a. poprzez jego błędne zastosowanie i wydanie decyzji odmawiającej dostępu 

do dokumentów z czasów gdy właścicielem budynku był Skarb Państwa (objęte pkt. 1 wniosku 

z dnia ... r.) motywowane tym, iż Wydział Nabywania i Sprzedaży Urzędu Miejskiego W. nie 

jest w ich posiadaniu wg oświadczenia Zastępcy dyrektora (…) Pana K. F. 

3. naruszenie art. 16 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez 

jego błędną wykładnię i przyjęcie, iż wnioskowane dokumenty wskazane w pkt. 2 i 3 nie 

podlegają udostępnieniu, ze względu na to, iż właściciele lokalu użytkowego nr (…) przy 

ul. (…)w stanowisku z dnia (…)r. wyrazili żądanie nieudostępnienia dokumentów T. S. 
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«powołując się na prawnie chroniony interes przedsiębiorcy co świadczy o tym, iż nie 

zrezygnowali z przysługującego im prawa»; 

4. art. 107 § 3 K.p.a. poprzez nie wykazanie, iż treść żądanych dokumentów, dotyczących 

lokalu użytkowego, sporządzonych i podpisanych przez funkcjonariuszy publicznych Gminy 

W. w tym przez Prezydenta W., Wiceprezydenta W., Członka Zarządu Miasta W. lub przez 

inne osoby uprawnione do działania w imieniu Gminy W. w zakresie gospodarowania 

gminnym zasobem nieruchomości, takie jak umowy najmu lokali użytkowych zawarte 

pomiędzy Gminą W. a najemcami, pisma Gminy kierowane do tych najemców w związku z 

zawartą umową najmu wyrażające zgodę na remonty, przebudowę lub modernizację lokalu,  

zaświadczenie Prezydenta W. o samodzielności «lokalu użytkowego nr (…)», protokół z 

negocjacji pomiędzy Gminą W. a ostatnimi najemcami lokalu użytkowego nr (…) w sprawie 

jego sprzedaży w trybie bezprzetargowym, umowa sprzedaży «lokalu użytkowego nr (…)» z 

dnia (…)r. zawarta pomiędzy gminą W. a Spółką Jawną „(…)” – zawierają tajemnice 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i w 

związku z tym dostęp tych dokumentów podlega ograniczeniu; 

5. naruszenie art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 107 § 2 i  § 3 

k.p.a. poprzez zaniechanie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji oznaczenia podmiotów, 

ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 wydano decyzje o odmowie 

udostępnienia informacji. Użycie  w uzasadnieniu określenia «właściciele lokalu użytkowego 

nr (…) przy ul. (…) nie spełnia ustawowego wymogu oznaczenia podmiotów”,    

co następnie obszernie uzasadnił. 

Odwołujący się wniósł o: 

1. stwierdzenie nieważności decyzji z (…)r. w całości lub w części; 

2. uchylenie zaskarżonej decyzji w części, w jakiej organ drugiej instancji nie stwierdzi jej 

nieważności i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania; ewentualnie 

3. uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. 

Dnia (…)r. do Kolegium wpłynęło uzupełnienie odwołania. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, co następuje: 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że podanie T. S. z dnia (…)r., zatytułowane 

„Odwołanie od decyzji Prezydenta W.”, zostało wniesione w terminie do złożenia odwołania 

od decyzji z (…)r., w związku z czym Kolegium uznało, że jest to zwyczajny środek 

zaskarżenia, a więc dający najszersze możliwości kontroli decyzji. W kontekście żądań Strony 

podkreślenia wymaga, że niedopuszczalnym jest – po rozpatrzeniu odwołania – stwierdzenie 

nieważności decyzji w części, a w pozostałej części jej uchylenie i przekazanie organowi 

pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 
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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”; art. 61 ust. 2 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 powołanych 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 art. 61 ust. 1 i 2 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. Warto przy tym 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 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 
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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.  

Przechodząc do rozpatrywanej sprawy wskazać trzeba, że żądanie zawarte w podaniu T. S. 

z dnia (…)r., po rozpatrzeniu którego wydano zakwestionowaną decyzję, wymaga 

sprecyzowania, gdyż niemożliwym jest, przeanalizowawszy jego treść (konstrukcję), 

jednoznaczne przesądzenie, czy wnioskowane informacje stanowią informację publiczną. 

Konstatacja ta już uzasadnia uchylenie decyzji z dnia (…)r. Strona zażądała bowiem 

udostępnienia wszystkich dokumentów („w oryginale”) dotyczących „lokalu użytkowego 

położonego w przyziemiu budynku mieszkalno-usługowego w nieruchomości przy ul. (…) 

we W. […] w szczególności […]”. Z akt sprawy, ani z zakwestionowanej decyzji nie wynika, 

jakie dokumenty wchodzą w zakres żądania, poza wymienionymi we wniosku. Stwierdzenie 

zaś przez organ pierwszej instancji, że „przeprowadzona analiza dokumentów wykazała, 

iż materiały zgromadzone w sprawie, jako odnoszące się do działania władzy publicznej, 

stanowią informację publiczną”, jest niewystarczające. Nie uzasadnia nawet tego, że 

dokumenty wymienione wprost we wniosku stanowią informację publiczną. Poczynienie zaś 

jednoznacznych ustaleń i stwierdzeń, czy dana informacja stanowi informację publiczną jest 

istotne, 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). W tym miejscu warto jeszcze 

powołać następujący pogląd judykatury: „jeżeli organ ma wątpliwości co do zakresu żądania 

wniosku lub formy udzielenia informacji powinien zwrócić się do wnioskodawcy o jego 

sprecyzowanie lub dookreślenie, albowiem właściwa realizacja wniosku o dostęp do informacji 

publicznej wymaga precyzyjnego udzielenia informacji na temat zawartych w nim kwestii. Nie 

chodzi bowiem o udzielenie jakiejkolwiek informacji, ale o przedstawienie jej w takim 

zakresie i w taki sposób, jaki odpowiada treści żądania. W przeciwnym wypadku doszłoby 

bowiem do zaprzeczenia idei dostępu do informacji publicznej, której założeniem jest jawność 

działań władzy publicznej. Natomiast przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą 

oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz 

nieadekwatnej do treści wniosku, świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do 

udostępnienia informacji publicznej, co niewątpliwie narusza regulację zawartą w art. 13 ust. 1 

u.d.i.p. (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 
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października 2011 r., sygn. akt IV SAB/Wr 58/11, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych)” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 

27 czerwca 2012 r. (IV SA/Wr 154/12, http://orzeczenia. nsa.gov.pl). Organ pierwszej instancji 

powinien również ustalić, czy wszystkie z objętych wnioskiem dokumentów podlegają 

udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

W tym miejscu zaznaczenia wymaga, w kontekście uzasadnienia zakwestionowanej 

decyzji, że aby podmiot, do którego zwrócono się o udostępnienie informacji publicznej, mógł 

wydać decyzję odmowną, informacja ta musi być w jego posiadaniu, 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. Niedopuszczalnym jest wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia informacji 

publicznej, uzasadniając to nieposiadaniem takiej informacji. Organ pierwszej instancji 

odmawiając udostępnienia części żądanej informacji publicznej, w drodze decyzji 

administracyjnej, z uwagi na to, że jej nie posiada, działał w tym zakresie bez podstawy 

prawnej. 

Dalej zauważyć należy, że Prezydent W. posłużył się – uzasadniając odmowę części 

żądanych informacji – sformułowaniem nieznanym ustawie o dostępie do informacji, 

powołując jednak w postawie prawnej badanej decyzji art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, co rodzi wątpliwości odnośnie do przyczyn odmowy. Nie wskazał 

jednocześnie, czym w istocie ów „interes przedsiębiorcy” jest (jak należy go rozumieć). Brak 

jest podstawy prawnej do odmowy udostępnienia informacji publicznej, z powołaniem się na 

„interes przedsiębiorcy”. Co ważne, jeśli uzasadnianiem ograniczenia dostępu do informacji 

publicznej ma być tajemnica przedsiębiorcy, winno to wynikać wprost z uzasadnienia decyzji 

odmownej. 

W tej sytuacji Kolegium nie tylko nie mogło merytorycznie rozpatrzyć niniejszej sprawy, 

ale i odnieść się do zarzutów i argumentów podnoszonych w odwołaniu. Także dlatego, 

że prowadzić by to mogło do naruszenia uprawnień Strony gwarantowanych zasadą 

dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. 

Według art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uzasadnienie 

decyzji o odmowie udostępnienia informacji musi zawierać – m.in. – oznaczenie podmiotów, 

ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie 

udostępnienia informacji, na co zresztą zwrócił uwagę Odwołujący się. Należy wyraźnie 

zaznaczyć, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej musi 

zawierać ten element, ponieważ został on wprowadzony do porządku prawnego w drodze 

ustawy i decyzja nie mieszcząca w swym uzasadnieniu tego elementu narusza obowiązujące 
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przepisy prawa w stopniu uzasadniającym jej uchylenie. Naturalnie, jest to element 

obligatoryjny decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, ze względu na 

prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W tym miejscu poprzestać należy na 

stwierdzeniu, że w analizowanym przypadku organ pierwszej instancji uzasadnił odmowę 

udostępnienia informacji publicznej bliżej nieokreślonym „interesem przedsiębiorcy”. 

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak na wstępie. 

Prowadząc ponownie postępowanie organ pierwszej instancji uwzględni powyższe uwagi 

i podejmie stosowne czynności tak, by wydać rozstrzygnięcie odpowiadające obowiązującym 

przepisom, zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. 

 

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: 

 
 


