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ODPOWIEDŹ 
NA  INTERPELACJĘ

Szanowna Pani,

Odpowiadając  na  Pani  interpelację  „w sprawie  wyroków sądowych nałożo-
nych na Gminę Lublin w związku z odmową udzielenia informacji jawnych – pu-
blicznych” przedstawiam, co następuje:

      Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do  
informacji  publicznej  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  782)  -  obowiązane  do  udostępniania  
informacji  publicznej  są  władze  publiczne  oraz  inne  podmioty  wykonujące  zadania  
publiczne, w szczególności:

1)   organy władzy publicznej;

2)   organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3)   podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4)   podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu 
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terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne 
albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5)   podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki  organizacyjne, które wykonują 
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których 
Skarb  Państwa,  jednostki  samorządu  terytorialnego  lub  samorządu  gospodarczego 
albo  zawodowego  mają  pozycję  dominującą  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie 
konkurencji i konsumentów.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż Gmina Lublin jako osoba praw-
na nie jest wymieniona wśród ww. podmiotów.

Odnosząc się zatem literalnie do Pani interpelacji – nie było jakichkolwiek 
spraw sądowych, w których stroną była Gmina Lublin, a dotyczących bezczynno-
ści w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Natomiast w zakresie spraw pozostających w kompetencji Prezydenta Mia-
sta Lublin, prowadzonych w Urzędzie Miasta Lublin, do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Lublinie zostały skierowane 4 skargi na bezczynność Prezy-
denta Miasta Lublin w zakresie udostępnienia informacji publicznej. W jednej z 
tych spraw Sąd uwzględnił skargę. Pozostałe 3 sprawy zostały rozstrzygnięte w 
sposób korzystny dla organu – Prezydenta Miasta Lublin, tj. 2 skargi zostały od-
rzucone, a w jednej ze spraw skarga została oddalona.
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dr Krzysztof Żuk
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