PREZYDENT OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, dnia 17.12.2020 r.
Znak sprawy: OK. 1431.314.2020

Zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania
Prezydent Olsztyna, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
zawiadamia o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku z dnia 10.11.2020 r. o udostępnienie
informacji publicznej
przekazała drogą mailową wniosek o udostępnienie
W dniu 10.11.2020 r.
informacji publicznej w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej w zakresie:
1. listy podmiotów uiszczających podatek od nieruchomości zajętych na cele kolejowe i na
których znajduje się infrastruktura kolejowa na rzecz Gminy Miasta Olsztyn w okresie od
01.01.2017 r. do 10.11.2020 r.,
2. wskazania wysokości uiszczonego podatku od nieruchomości zajętych na cele kolejowe i na
których znajduje się infrastruktura kolejowa na rzecz Gminy Miasta Olsztyn przez te
podmioty w okresie od 01.01.2017 r. do 10.11.2020 r.,
3. wskazania listy podmiotów, którym przysługuje zwolnienie od podatku od nieruchomości na
rzecz Gminy Miasta Olsztyn zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Analizując złożony wniosek organ powziął wątpliwości co do zakresu danych żądanych przez
wnioskodawcę, a w szczególności:
1) jaki zakres danych winna zawierać wskazana we wniosku lista podmiotów,
2) w jaki sposób strona definiuje (jak należy rozumieć):
- pojęcie „nieruchomości zajętych na cele kolejowe”,
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- pojęcie .infrastruktura kolejowa”,
- pojęcie .infrastruktura kolejowa na rzecz Gminy Miasta Olsztyn”,
3) mając na uwadze zakres danych wnioskowanych w pkt 1-2 wniosku, czy w pkt 3 wniosku
strona żąda udostępnienia listy wszystkich podmiotów, które korzystają ze zwolnień od
podatku od nieruchomości wymienionych w pkt 1 - 16 art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych”.
Mając na względzie powyższe wątpliwości, pismem z dnia 17.11.2020 r. organ wezwał
wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku z dnia 10.11.2020 r. o udostępnienie informacji
publicznej poprzez sprecyzowanie treści żądania.
Wezwanie zawierało pouczenie, zgodnie z którym niezastosowanie się do wezwania w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wezwanie organu doręczone zostało stronie w dniu 24.11.2020 r., a termin do usunięcia
braków wniosku upłynął z dniem 02.12.2020 r.
Z uwagi na fakt, iż strona nie usunęła braków wniosku, organ pozostawił podanie bez
rozpoznania.
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