URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMŚCIAMI
Olsztyn, dnia 25.03.2020 r.
Znak sprawy: OK.1431.67.2020
Nr dokumentu: 40939.03.2020-W
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Partyzantów 16 w Olsztynie
Reprezentowana przez Członka Zarządu
Panią Monikę Wysocką-Kawę
ul. Partyzantów 16/16
10-521 Olsztyn

Szanowna Pani
Odpowiadając na wniosek z dnia 11.03.2020 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej,
uprzejmie informuję:
Ad. 1) Gmina Olsztyn jest właścicielką działek oznaczonych numerami 6/12, 126, obręb nr 72.
Gmina nie jest właścicielką działki nr 32/4, obręb nr 72. Ponadto w obrębie 72 m. Olsztyna
nie ma działki oznaczonej numerem 27/8.
Ad. 2) Gmina Olsztyn stała się właścicielką działki nr 126, obręb nr 72, na podstawie Decyzji
Wojewody Olsztyńskiego z dnia 06.08.1998 r., natomiast działki nr 6/12, obręb nr 72 na
podstawie Decyzji Wojewody Olsztyńskiego z dnia 06.09.1996 r.
Informacja publiczna dotycząca tego, czy Gmina Olsztyn była właścicielką działki nr 32/4,
obręb nr 72, w okresie od 1970 roku do dnia złożenia wniosku ze wskazaniem dat/okresów bycia
właścicielką tej działki nosi cechy informacji publicznej przetworzonej.
Istotą informacji publicznej przetworzonej – w odróżnieniu od informacji publicznej prostej,
która udostępniana jest bez wykazywania przesłanki interesu publicznego – jest fakt składania się na
taką informację pewnej sumy informacji publicznej prostej, której przygotowanie poprzedzone jest
przeprowadzeniem odpowiednich analiz/sporządzeniem zestawień/wyciągów/usunięciem danych
chronionych prawem.
Udostępnienie informacji w zakresie, o który wnioskuje Pani w punkcie 3, wymaga nakładu
pracy oraz konieczności zaangażowania pracownika i wyłączenia go z bieżącej pracy na co najmniej
kilka godzin w celu zebrania i usystematyzowania wymaganych informacji. Wskazać bowiem należy,
że aby udzielić takich informacji, należy szczegółowo przeanalizować archiwalne dane ewidencji
gruntów i budynków oraz dokonać wglądu do papierowych ksiąg wieczystych. Jest to zadanie
czasochłonne, a pracownik oddelegowany do tego zadania będzie wyłączony z bieżącego realizowania
swojego zakresu czynności.
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Uzyskanie dostępu do informacji publicznej mającej charakter przetworzony jest zasadne
jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla
interesu publicznego, nie zaś wyłącznie dla prywatnego interesu wnioskodawcy.
W związku z powyższym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.) wzywam Panią do wykazania,
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, że uzyskanie informacji o tym, czy
Gmina Olsztyn była właścicielką działki nr 32/4, obręb nr 72, w okresie od 1970 roku do dnia złożenia
wniosku ze wskazaniem dat/okresów bycia właścicielką tej działki jest szczególnie istotne dla
interesu publicznego.
W przypadku niewykazania, że uzyskanie informacji w ww. zakresie jest szczególnie istotne
dla interesu publicznego, wydana zostanie decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej
w tym zakresie.
Z poważaniem
DYREKTOR WYDZIAŁU
Sławomir Bernat

Do wiadomości:
1. Wydział Organizacji i Kadr wm.;
2. aa.

