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Nr dokumentu: 62816.06.2020-W
DECYZJA
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1429 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Wysockiej-Kawy
– członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Partyzantów 16 w Olsztynie
o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej tego, czy Gmina Olsztyn była właścicielką
działki nr 32/4, obręb nr 72, w okresie od 1970 roku do dnia złożenia wniosku (11.03.2020 r.)
ze wskazaniem dat/okresów bycia właścicielką tej działki
odmawiam udostępnienia informacji publicznej

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 11.03.2020 r. Monika Wysocka-Kawa – członek zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Partyzantów 16 wystąpiła o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej m.in. tego, czy Gmina Olsztyn jest właścicielką działek oznaczonych nr 126, 27/8, 32/4, 6/12,
obręb nr 72, położonych przy ul. Partyzantów, a jeżeli tak, to od kiedy.
W odpowiedzi pismem z dnia 25.03.2020 r. przekazana została Monice Wysosckiej-Kawie
informacja, że Gmina Olsztyn jest właścicielką działek oznaczonych numerami 6/12, 126, obręb nr 72, nie
jest właścicielką działki nr 32/4, obręb nr 72, oraz że w obrębie 72 m. Olsztyna nie ma działki oznaczonej
numerem 27/8. Ponadto Monika Wysocka-Kawa została poinformowana, że 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
Jednocześnie Organ wyjaśnił, że 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
i na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wezwał Monikę WysockąKawę do wykazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. pisma, że uzyskanie informacji w tym
zakresie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Rozpoznając wniosek Moniki Wysockiej-Kawy Organ zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach
publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu
wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w cytowanej ustawie. Nie ma wątpliwości, że
informacje, o które wnioskowała strona, stanowią informację publiczną, ponieważ odnoszą się one do
nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy prawo dostępu
do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy prawo
do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskanie
informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
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
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prostej, której przygotowanie poprzedzone jest przeprowadzeniem odpowiednich analiz/sporządzeniem
zestawień/wyciągów/usunięciem danych chronionych prawem.
Udostępnienie informacji w zakresie, o który wnioskuje strona, 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.
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 zakreślonym terminie strona nie wykazała, że uzyskanie informacji publicznej objętej jej
wnioskiem jest szczególnie istotne dla interesu publicznej.
W związku z powyższym Organ odmawia udzielania informacji publicznej w zakresie 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.
W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
1.
2.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona w formie pisemnego oświadczenia może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem strony lub jeżeli
strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Pani Monika Wysocka-Kawa
Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ul. Partyzantów w Olsztynie
Ul. Partyzantów 16/16, 10-521 Olsztyn
2. Wydział Organizacji i Kadr wm.
3. aa.
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