
Dostęp do informacji publicznej 

 

                Podstawa prawna – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. z 2014r., poz. 782 z późn.zm.). 

Pojęcie informacji publicznej określa ustawodawca w art. 1 ust. 1 i art. 6 w/w ustawy. W ich 

świetle, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Informacją 

publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także 

wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie 

wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub 

mieniem Skarbu Państwa. Informacje publiczne odnoszą się do pewnych danych aktualnych na 

dzień udzielania odpowiedzi, a nie są środkiem ich kwestionowania.  

NSA w wyroku z dnia 27 września 2002 r. (II SAB 180/02) podkreślił, że nie mają charakteru 

informacji publicznej wnioski w sprawie indywidualnej, jak wyjaśnienia treści aktów, czy 

polemika z dokonanymi ustaleniami. 

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej 

obejmuje uprawnienia do: 

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie,  

    w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 

2) wglądu do dokumentów urzędowych, 

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z  

    powszechnych wyborów. 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych   

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo 

chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność 

osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy.    

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej wynika z następujących ustaw:     

- ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

- kodeksu cywilnego, 

- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, 

- ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. 

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, 

w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.   

Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach  

ogólnie dostępnych. 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest 

udostępniana na wniosek. 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie    

ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Osobą upoważnioną do udostępniania informacji o bieżącej działalności Gminy, aktualnych 

problemach i zagrożeniach jest Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy (każdy w zakresie 

swego działania) lub osoby przez nich upoważnione. 

Dokumenty z zakresu działania Rady Gminy i Komisji udostępniane są na stanowisku d/s  

obsługi Rady Gminy – pokój nr 11, tel. 25  757-22-86 wew. 21. 

Dokumenty z zakresu działania Wójta udostępniane są na stanowisku d/s organizacyjno-

kadrowych, pokój nr 4, tel. 25 757-22-21 wew.33. 
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Informacje publiczne dotyczące działalności Rady Gminy i Wójta udostępniane są w Urzędzie 

Gminy, w godzinach urzędowania, w obecności osoby upoważnionej. Przeglądanie akt poza 

siedzibą Urzędu jest niedopuszczalne. 

Udostępnianie dokumentów, tj. protokołów z posiedzeń organów Gminy oraz komisji następuje     

Bezzwłocznie na wniosek obywatela. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku – powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim 

udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ JEST BEZPŁATNY. 

Za uwierzytelnienie dokumentów pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie 

skarbowej. 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z 

wnioskiem. 

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, 

podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach 

braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub 

w jakiej formie może być udostępniana niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 

dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób 

lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza 

się. 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie 

informacji publicznej następują w drodze decyzji. Do tych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, decyzja wydawana jest 

wówczas, gdy organ odmawia udostępnienia informacji publicznej lub umarza postępowanie, 

czyli wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania ustawy. W przeciwnym razie, jeżeli żądanie 

nie dotyczy informacji publicznej, jedynie powiadamia się wnoszącego, że jego wniosek nie 

znajduje podstaw w przepisach prawa.      

 

 


