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Dotyczy: zapytania o informację publiczną
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WNIOSEK
o udzielenie informacji w ramach dostępu do informacji publicznej

W związku z informacją publiczną - znak sprawy: OK. 1431.28.2017 z dnia 20 03 2017
roku, pkt. Ad 3.- o zakończeniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie
czterech spraw dotyczących odwołań użytkowników wieczystych od decyzji Prezydenta Miasta
Olsztyn aktualizujących opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu
Państwa,
położonego
w
Olsztynie; przy
ul.
Heweliusza,
oznaczonego
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/5 (obręb 55), zwracam się z wnioskiem
o udzielenie informacji o ustalonych przezj SKO wartościach 1 m kwadratowego gruntu
stanowiących podstawę do naliczania wysokości opłat rocznych tej działki w każdej ze

spraw osobno.
Uzyskanie wyżej wymienionej informacji ma znaczenie dla opinii publicznej w celu
ustalenia czy, a jeśli tak to w ilu z czterech przypadków składy orzekające SKO w Olsztynie
złożyły mieszkańcom Olsztyna ofertę polubownego załatwienia sprawy w formie propozycji
uznaniowego ustalenia wartości gruntu Skarbu Państwa pomimo, że SKO nie posiada
uprawnień ustawowych do uznaniowego ustalania wartości gruntu Skarbu Państwa. Urzędnicy
SKO nie mieli prawa uznaniowego ustalania wartości gruntu Skarbu Państwa, gdyż polubowne
rozpatrzenie sprawy nie może wykraczać poza ramy obowiązującego w Polsce prawa, a prawo
w tym względzie jest jednoznacznie określone w art.150.5. ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 zpóźn. zm.).
Zppważaniem,

