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Przewodniczacy Zarzadu Osiedla
Sadul w Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy

~ ~

w odpowiedzi na pismo z dnia 7 IiP~ 2J4 r. (data wplywn: 15 lipca 2014 r.) dotyczace udzielenia

odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej zlozony przez Pana w dniu 9 czerwca

2014 r. (CRWIP/2262/14) informuje, iz Urzad Dzielnicy Wawer jako dysponent wnioskowanej przez

Pana informacji dokonal oceny pisma (wraz z zalacznikami), którego udostepnienia Pan zadal i

stwierdzil, ze posiada on charakter dokumentu prywatnego.

Uprzejmie wyjasniam, iz dokumenty prywatne, co do zasady, nie stanowia informacji

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (dalej:

udip).l Jednakze nalezy wskazac, ze o zakwalifikowaniu okreslonej informacji jako podlegajacej

udostepnieniu w rozumieniu udip decyduje kryterium rzeczowe, tj. tresc i charakter informacji.

Informacje publiczna stanowia dokumenty bezposrednio zredagowane i wytwo!zone pr~ez organy

administracji publicznej, a takze dokumenty, których organ uzywa do zrealizowania powierzonych mu

prawem dzialan. Istotne znaczenie ma to, czy dokument zawiera informacje publiczna.2

Ponadto pragne wyjasnic, ze w sytuacji, gdy wnioskowana informacja nie podlega udostepnieniu

w trybie i na zasadach okreslonych w udip, gdyz nie posiada waloru informacji publicznej, to nie ma

podstaw prawnych do odmowy jej udostepnienia poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Wówczas

prawidlowym postepowaniem jest poinformowanie wnioskodawcy, ze sprawa nie dotyczy informacji

publicznej.

Niezaleznie od powyzszego informuje, iz w sytuacji, gdy nie jest Pan zadowolony ze sposobu

zalatwienia sprawy przez Urzad Dzielnicy Wawer, moze Pan poddac go pod kontrole sadów

administracyjnych.

Do wiadomosci:

Pani Jolanta Koczorowska, Burmistrz Dzielnicy Wawer
Pan Jacek Starostka, Naczelnik Wydzialu Wodociagowo-Kanalizacyjnego Biura Infrastruktury

l wyrok NSA z dnia 11.05.2006 L, sygn.t II OSK 812/05

2 Wyrok NSA z dnia 29.02.2012 L sygn. akt I OSK 2215111


