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Warszawa, dnia Ol 4 2 . 1 0 s.

DECYZJA Nr l \ I 2018

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1330 ze zm., dalej udip) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
ze zm., dalej: kpa) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 udip oraz upoważnienia Prezydenta 
m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2017 r. numer GP-OR.0052.5767.2017, po rozpoznaniu 
wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 września 2018 r. złożonego przez 
Pana Zbigniewa Saratę

1. zestawienia budynków mieszkalnych (jako zasadnicze przeznaczenie) wzniesionych 
na gruntach dzierżawionych od jednostek samorządu terytorialnego w rozbiciu 
na poszczególne dzielnice i obszary;

2. podanie ilości lokali w poszczególnych budynkach;
3. podanie powierzchni budynku;
4. podanie daty ustanowienia dzierżawy;
5. podanie okresu na jaki dzierżawa jest aktualnie zawarta

będących w posiadaniu Urzędu Dzielnicy Mokotów i Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 7 września 2018 r. p. Zbigniew Sarata (adres do korespondencji: ul. Lanciego 
F m. 9b, 02-792 Warszawa) -  dalej zwany także Wnioskodawcą, złożył wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej (CRWIP/7393/18) z prośbą o sporządzenie:

1. zestawienia budynków mieszkalnych (jako zasadnicze przeznaczenie) wzniesionych 
na gruntach dzierżawionych od jednostek samorządu terytorialnego w rozbiciu 
na poszczególne dzielnice i obszary;

2. podanie ilości lokali w poszczególnych budynkach;
3. podanie powierzchni budynku;
4. podanie daty ustanowienia dzierżawy;
5. podanie okresu na jaki dzierżawa jest aktualnie zawarta.

Uzyskane zestawienie Wnioskodawca zamierza wykorzystać do zasilenia i weryfikacji bazy 
danych prowadzonej przez siebie strony internetowej http://wlasnosc.waw.pl (przykład 
zestawienia budynków dla obszaru 11002 dzielnicy Ursynów sporządzonego na podstawie 
publikowanej w Internecie mapy własności gruntów znajduje się pod adresem: 
http://wlasnosc.waw.pI/streets/1). Informację publiczną wnioskodawca prosi sporządzić 
w formie arkusza kalkulacyjnego, bazy danych w formacie Access albo backupu MSSQL.

odmawiam udostępnienia informacji publicznej w zakresie:

UZASADNIENIE
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http://wlasnosc.waw.pl
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W związku z koniecznością analizy sprawy dniu 21 września 2018 r. Gabinet 
Prezydenta działając na podstawie art. 13 ust. 2 udip, przedłużył termin do udzielenia 
odpowiedzi do dnia 7 listopada 2018 r. (patrz pismo znak: GP-IP.1431.183.2018.ABA 
(2.ABA)).

Następnie w ramach prowadzonego postępowania, z racji rozproszenia żądanych 
informacji w Urzędzie m.st. Warszawy, Gabinet Prezydenta wystąpił do komórek 
merytorycznie właściwych w sprawie -  dysponentów informacji objętych wnioskiem -  
tj.: 18 Urzędów Dzielnic z prośbą o przygotowanie odpowiedzi; ewentualnie przekazania 
informacji, czy odpowiedź na przedmiotowy wniosek wiązałaby się z koniecznością 
(w zakresie kompetencji danej komórki) przetworzenia informacji (patrz pismo: z dnia 
26 września 2018 r., znak: GP-IP.1431.183.2018.ABA (3.ABA).

Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że dla Urzędów Dzielnic: Białołęka, Ochota, 
Praga Południe, Śródmieście, Targówek i Żoliborz żądane dane stanowią informacje proste 
i w tym zakresie odpowiedzi zostały przekazane Wnioskodawcy. Natomiast w Dzielnicach: 
Bemowo, Bielany, Praga Północ, Rembertów, Ursus, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy 
i Wola nie ma budynków wzniesionych na gruntach dzierżawionych -  o czym również 
Wnioskodawca został poinformowany. Jednocześnie po dokonaniu analizy informacji, o które 
wystąpił Wnioskodawca w zakresie Urzędu Dzielnicy Mokotów i Urzędu Dzielnicy Ursynów, 
stwierdzono, że w tym zakresie nie jest to informacja prosta, a informacja przetworzona,
0 której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 udip. Na dzień złożenia wniosku ww. Urzędy Dzielnic nie 
dysponują gotową informacją w ww. zakresie, a jej udostępnienie wiązałoby się z takim 
nakładem środków i zaangażowaniem pracowników, które negatywnie wpłynęłoby na tok 
realizacji ustawowych zadań, tj.:

1) w Urzędzie Dzielnicy Mokotów aby udzielić odpowiedzi we wnioskowanym zakresie 
konieczna byłaby współpraca dwóch wydziałów: Wydziału Obrotu Nieruchomościami oraz 
Wydziału Architektury i Budownictwa.

W pierwszej kolejności Wydział Obrotu Nieruchomościami musiałby dokonać 
kwerendy bazy dzierżaw, aby wyszukać te umowy, które zostały zawarte ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi. Ze względu na fakt, iż zweryfikowaniu podlegać będzie przede wszystkim 
wpisany do bazy cel dzierżawy, który niekoniecznie w sposób jednoznaczny wskazywać 
będzie interesujący wnioskodawcę zakres czynność ta wymagać będzie zaangażowania
1 pracownika przez około tydzień. Następnie koniecznym będzie przygotowanie wykazu 
budynków na podstawie którego Wydział Architektury i Budownictwa przeszuka archiwum 
w celu uzyskania wskazanych danych architektoniczno - budowlanych. Ze wstępnych 
szacunków wynika, że takich budynków będzie minimum 40. Ponieważ żądana informacja 
na temat powierzchni budynków i ilości lokali ma charakter selektywny Wydział Architektury 
i Budownictwa będzie musiał dokonać analizy akt archiwalnych, przy czym przeprowadzenie 
takiej kwerendy wiązałoby się z oddelegowaniem 1 pracownika na okres około 2 miesięcy. 
Dodatkowo zaznaczyć należy, że ze względu na prawdopodobny okres w jakim budynki były 
wybudowane (tj. lata 70-te i 80-te) nie wszystkie akta dotyczące wskazanych lokalizacji 
muszą znajdować się w posiadaniu Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy 
Mokotów, a także niektóre akta mogą nie zawierać wymaganych informacji, w szczególności 
dotyczących ilości lokali w danym obiekcie (por. pisma z dnia 3 października oraz z dnia 
9 października 2018 r. znak: GP-IP-1431.183.2018.ABA).

2) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w celu przygotowania informacji w zakresie punktów 1,4 i 5 
konieczne byłoby przeanalizowanie wykazu wszystkich zawartych umów dzierżaw, 
wyszukanie dzierżaw zawartych dla gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
i dokonanie analizy każdej umowy. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Ursynów zabudowanych budynkami
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mieszkalnymi wynosi ok. 80 ha -  jest to 11 umów dzierżaw. Przedmiotem każdej umowy jest 
wyłącznie powierzchnia gruntu bez informacji o adresach budynków ich powierzchni i liczbie 
lokali. Wykonanie samego zestawienia budynków wymagałoby przeanalizowania każdej 
umowy pod kątem zakresu powierzchniowego dzierżawy, wyszukania budynków i spisania 
ich na podstawie mapy ewidencyjnej, a następnie dokonania analizy zapisów dotyczących 
kartoteki budynków i lokali -  budynek mieszkalny czy usługowy, wielorodzinnych 
czy jednorodzinny. Dla jednej umowy dzierżawy liczba budynków może wynosić nawet 50.

W celu przygotowania informacji w zakresie punktów 2 i 3 w odniesieniu do każdej 
zabudowanej działki ewidencyjnej należałoby wygenerować pełny wypis z ewidencji gruntów 
i poddać analizie zapisy dotyczące kartoteki budynków i lokali. Następnie konieczne byłoby 
wyszukanie i wybranie tych danych, które zostały przez spółdzielnie ujawnione w ewidencji 
(aktualne informacje o liczbie lokali i powierzchni budynków posiadają spółdzielnie 
mieszkaniowe wydzierżawiające grunty, a nie Urząd Dzielnicy Ursynów). Zakładając, 
że wykaz przygotowywałby jeden pracownik musiałby poświęcić temu zadaniu około 14 dni 
przyjmując że nie będzie wykonywał żadnych innych zadań (por. pismo Urzędu Dzielnicy 
Ursynówz dnia 9 października znak: GP-IP.1431.183.2018.ABA, 7.KZA.UD-XII-WMD).

Wobec powyższego - w ramach analizy posiadanych informacji - stwierdzono, 
że przygotowanie ww. danych nie jest informacją prostą, lecz informacją przetworzoną, 
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 udip. Pismem z dnia 19 października 2018 r. (znak: 
GP.IP.1431.183.2018.ABA(21 .ABA)), poinformowano Wnioskodawcę o powyższym,
wzywając jednocześnie do wykazania szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przez 
niego tych informacji.

Wnioskodawca w dniu 2 listopada 2018 r. odpowiedział na wezwanie wskazując, że:

„1. Problem budynków mieszkalnych wybudowanych na gruntach dzierżawionych dotyczy 
w Warszawie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy rodzin. Według sporządzonego przeze mnie 
na podstawie mapy własności w 2016 roku zestawienia - w samej tylko dzielnicy Ursynów 
problem dotyka 14 tysięcy rodzin.
2. Budynki te na podstawie art. 48 oraz art. 235 kodeksu cywilnego są własnością miasta 
stołecznego Warszawy. Jak wynika z załączonej opinii prawnej budynki posadowione 
na gruncie dzierżawionym stanowią gminny zasób nieruchomości.
3. Według wiedzy Wnioskodawcy większość, lub wszystkie budynki mieszkalne 
posadowione na gruntach dzierżawionych zostały wybudowane za prywatne pieniądze 
członków spółdzielni mieszkaniowych. Tymczasem budynki te zostały faktycznie 
skomunalizowane bez odszkodowania.
4. Poznanie dokładnej skali zjawiska umożliwi Radzie Warszawy podjęcie działań 
zmierzających do przywrócenia stanu zgodności z prawem i cofnięcie ograbienia lokatorów 
przez władze samorządowe. ”

W ocenie organu Wnioskodawca nie wykazał powodów dla których udostępnienie 
informacji publicznej będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pismem z dnia 7 listopada 2018 r. (znak GP-IP,1431.183.2018.ABA(22.ABA)), 
na podstawie art. 61 § 4 k.p.a w zw. z art. 16 ust. 2 udip., zawiadomiono Pana Saratę, 
że zaistniały przesłanki do odmowy udostępnienia informacji publicznej. Ponadto 
poinformowano Wnioskodawcę o tym, że jako stronie postępowania przysługuje jej prawo 
do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym także prawo wglądu w akta sprawy, 
sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów (art. 73 § 1 k.p.a.), wypowiedzenia się 
co do przeprowadzonych dowodów (art. 81 k.p.a).

Wobec niewykazania przez Wnioskodawcę szczególnie istotnego interesu 
publicznego uzasadniającego udostępnienie wnioskowanych informacji, zgodnie z art. 16
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ust. 1 udip, zachodzi podstawa do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji 
publicznej.

Uzasadnienie prawne:

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania 
informacji o sprawach publicznych. Jednakże uprawnienie to podlega pewnym ustawowo 
określonym ograniczeniom. Ograniczenie takie wynika m.in. z art. 3 ust. 1 pkt 1 udip, 
zgodnie z którym prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest możliwe, w zakresie 
w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Określenie tego, czym jest informacja przetworzona i na czym polega przetworzenie 
informacji w kontekście art. 3 ust. 1 pkt 1 udip, możliwe jest poprzez analizę orzecznictwa 
sądowego, albowiem brak jest ustawowej definicji tego pojęcia. Jak wynika z wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2016 r. (sygn. akt I OSK 2782/15 
baza CBOSA) informacja publiczna przetworzona jest to taka informacja publiczna, która:

w chwili złożenia wniosku w zasadzie nie istnieje w kształcie objętym wnioskiem, 
a niezbędnym podstawowym warunkiem jej wytworzenia jest przeprowadzenie przez 
podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych 
w oparciu o posiadane informacje proste (por. wyrok NSA z dnia 30 września 2015 r., I OSK 
1746/14);
- jest wynikiem ponadstandardowego nakładu pracy podmiotu zobowiązanego wymagającej 
użycia dodatkowych sił i środków oraz zaangażowania intelektualnego w stosunku 
do posiadanych przez niego danych i wyodrębniana w związku z żądaniem wnioskodawcy 
oraz na podstawie kryteriów przez niego wskazanych; jest to zatem informacja 
przygotowywana "specjalnie" dla wnioskodawcy_ wedle wskazanych przez-niego kryteriów 
(por. wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., I OSK 89/13, LEX nr 1368968; por. też wyrok 
NSA z dnia 17 października 2006 r., I OSK 1347/05, LEX nr 281369) na podstawie 
pierwotnego zasobu danych (por. wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2012 r., I OSK 2149/12; 
wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., I OSK 89/13; wyrok NSA z dnia 3 października 2014 r.,
I OSK 747/14);
- jest wynikiem działań wykraczających poza zakres działań mieszczących się w ramach 
podstawowych kompetencji organu -  "przy rozstrzyganiu tego typu spraw należy mieć 
na uwadze, iż ograniczenie wprowadzone przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej w zakresie udzielania informacji publicznej przetworzonej ma 
zapobiegać sytuacjom, w których działania organu skupiać się będą nie na funkcjonowaniu 
w ramach przypisanych kompetencji, lecz na czynnościach związanych z udzielaniem 
informacji publicznej (wyroki NSA z dnia 5 września 2013 r. I OSK 953/13, I OSK 866/13, 
I OSK 865/13); "proces powstawania informacji (przetworzonej) skupia podmiot zobowiązany 
do udzielenia informacji publicznej na je j wytworzeniu dla wnioskodawcy, odrywając go od 
przypisanych mu kompetencji i zadań, toteż ustawodawca zdecydował, że proces 
wytworzenia nowej informacji w oparciu o posiadane dokumenty obwarowany będzie 
koniecznością wykazania, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu 
publicznego" (por. wyrok NSA z dnia 9 października 2010 r., I OSK 1737/12); "jedną 
z przesłanek uzasadniających ograniczenie prawa do informacji publicznej w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
nr 112, poz. 1198, ze zm.; dalej u.d.i.p.) jest konieczność ochrony "porządku publicznego” 
(art. 61 ust. 3 Konstytucji). W pojęciu tym mieści się m.in. postulat zapewnienia organom 
władzy publicznej prawidłowego funkcjonowania w celu wykonywania ich kompetencji" 
(wyrok NSA z dnia 27 lutego 2014 r„ I OSK 1769/13);
- może być jakościowo nową informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie 
treści i postaci, chociaż je j źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu
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zobowiązanego (por. wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2016 r., I OSK 2658/14; wyrok NSA 
z dnia 5 stycznia 2016 r., I OSK 33/15;
- nie musi być wyłącznie wytworzoną rodzajowo nową informacją -  "informacja przetworzona 
obejmuje dane publiczne, które co do zasady wymagają dokonania stosownych analiz, 
obliczeń, zestawień statystycznych, ekspertyz, połączonych z zaangażowaniem w ich 
pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych organu, innych niż te 
wykorzystywane w bieżącej działalności. Uzyskanie żądanych przez wnioskodawcę 
informacji wiązać się zatem musi z potrzebą ich odpowiedniego przetworzenia, co nie 
zawsze należy utożsamiać z wytworzeniem rodzajowo nowej informacji. Przetworzenie 
może bowiem polegać np. na wydobyciu poszczególnych informacji cząstkowych 
z posiadanych przez organ zbiorów dokumentów (które to zbiory mogą być 
prowadzone w sposób uniemożliwiający proste udostępnienie gromadzonych w nich 
danych) i odpowiednim ich przygotowaniu na potrzeby wnioskodawcy. Tym samym 
również suma informacji prostych, w zależności od wiążącej się z ich pozyskaniem 
wysokości nakładów, jakie musi ponieść organ, czasochłonności, liczby zaangażowanych 
pracowników -  może być traktowana jako informacja przetworzona (zob. np. wyrok NSA 
z dnia 5 marca 2015 r., I OSK 863/14; wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2015 r., I OSK 1645/14; 
wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2011 r., I OSK 977/11);

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z informacją przetworzoną, albowiem organ 
na dzień złożenia wniosku nie dysponuje gotową informacją. W Urzędzie m.st. Warszawy nie 
gromadzi się w jednym zestawieniu informacji, które zostały wskazane we wniosku. Nie bez 
znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, iż w celu udostępnienia informacji 
żądanych przez p. Saratę należałoby podjąć następujące czynności:

1) w Urzędzie Dzielnicy Mokotów:
- dokonanie kwerendy bazy dzierżaw celem wyszukania umów, które zostały zawarte 
ze spółdzielniami mieszkaniowymi w celu uregulowania stanu prawnego gruntów 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
- przygotowanie wykazu budynków na podstawie którego Wydział Architektury 
i Budownictwa przeszuka archiwum w celu uzyskania wskazanych danych architektoniczno- 
budowlanych;
- dokonanie czasochłonnej kwerendy zbiorów w archiwach i analiza akt archiwalnych;
- przygotowanie wnioskowanego zestawienia.

2) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów:
- dokonanie kwerendy wszystkich zawartych umów dzierżaw celem wyszukania dzierżaw 
dla gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi;
- dokonanie analizy umów pod kątem zakresu powierzchniowego dzierżawy;
- wyszukanie budynków;
- spisanie budynków na podstawie mapy ewidencyjnej;
- analiza zapisów dot. kartoteki budynków i lokali;
- w celu przygotowania informacji na pkt 2 i 3 wygenerowanie pełnego wypisu z ewidencji 
gruntów i poddanie analizie zapisów dot. kartoteki budynków i lokali;
- wybranie tych danych dot. powierzchni i ilości lokali, które zostały przez spółdzielnie 
ujawnione;
- przygotowanie wnioskowanego zestawienia.

Mając na względzie fakt, jakie działania trzeba by podjąć w celu udostępnienia 
przedmiotowych informacji, realizacja wniosku Pana Saraty byłaby wyjątkowo czasochłonna 
i pracochłonna oraz wiązałaby się z zaangażowaniem kilku pracowników Urzędu 
m.st. Warszawy, którzy musieliby zostać oddelegowani na stałe do przygotowania informacji 
(w Urzędzie Dzielnicy Mokotów przygotowanie tej informacji zajmie 2 miesiące, w Urzędzie 
Dzielnicy Ursynów co najmniej 2 tygodnie). To w konsekwencji negatywnie wpłynęłoby 
na tok realizacji ustawowych zadań, gdyż oddelegowani pracownicy zostaliby wyłączeni 
z bieżącej pracy Wydziałów poświęcając się przygotowaniu wnioskowanych danych.
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Zgodnie z art, 3 ust. 1 pkt. 1 udip prawo dostępu do informacji obejmuje uprawnienie 
do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim 
zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. „Pojęcie szczególnie 
istotnego interesu publicznego jest pojęciem niedookreślonym nie mającym zwartej 
zapisanej formuły na gruncie obowiązującego prawa. (...) Zdaniem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona 
ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również że jej uzyskanie stwarza 
realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów 
administracji i lepszej ochrony interesu publicznego. W doktrynie wyrażony został pogląd, 
że charakter lub pozycja podmiotu żądającego udzielenia informacji publicznej, a zwłaszcza 
realna możliwość wykorzystania uzyskanej informacji mają wpływ na ocenę istnienia 
szczególnego interesu publicznego uzasadniającego uwzględnienie wniosku.” (wyrok NSA 
z dnia 9 grudnia 2012 r., I OSK 1768/10, baza CBOSA).

Zasadniczo obowiązek realizowania interesu publicznego charakteryzuje 
kompetencje szeroko rozumianych organów państwa. Z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. wynika 
jednak, że kategoria "szczególnej istotności" dla interesu publicznego kształtuje prawo 
indywidualnego podmiotu stojącego na zewnątrz wobec podmiotu zobowiązanego 
do udzielania informacji publicznej. Należy w konsekwencji przyjąć, że zasadniczo prawo 
do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest 
w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje indywidualne, realne i konkretne 
możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się 
domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który nie jest dostępny 
dla każdego posiadacza informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2014 r., 
sygn. akt I OSK 2111/13 baza CBOSA).

W orzecznictwie podkreśla się, że „wnioskodawca domagający się udzielenia informacji 
publicznej przetworzonej dla wykazania w jakim zakresie jest to szczególnie istotne 
dla interesu publicznego powinien wyjaśnić w jaki sposób zamierza wykorzystać uzyskane 
informacje dla ochrony tego interesu lub poprawy funkcjonowania organów administracji 
publicznej” (wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2010 r., I OSK 1768/10; baza CBOSA). Natomiast 
w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r. I OSK 1365/11, NSA uznał, że „wnioskodawca żądający 
informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 udip. dla je j uzyskania 
powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców 
ale również, że je j uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych 
dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego".

W ramach przeprowadzonej analizy sprawy organ nie znalazł uzasadnienia 
do przetworzenia wnioskowanej informacji, albowiem w niniejszej sprawie Wnioskodawca 
takiego szczególnego interesu publicznego nie wykazał. Żadne okoliczności sprawy, 
w szczególności wyjaśnienia Wnioskodawcy zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2018 r. 
nie wskazują, aby w sprawie istniała realna możliwość wykorzystania przez niego 
uzyskanych informacji dla poprawy funkcjonowania organu i lepszej ochrony interesu 
publicznego.

Pan Sarata wskazał następujące argumenty uzasadniające jest zdaniem powody 
dla których uzyskanie żądanych informacji będzie szczególnie istotne dla interesu 
publicznego:

„1.Problem budynków mieszkalnych wybudowanych na gruntach dzierżawionych dotyczy 
w Warszawie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy rodzin. Według sporządzonego przez mnie 
na podstawie mapy własności w 2016 roku zestawienia - w samej tylko dzielnicy Ursynów 
problem dotyka 14 tysięcy rodzin.

6



2. Budynki te na podstawie art. 48 oraz art. 235 kodeksu cywilnego są własnością miasta 
stołecznego Warszawy. Jak wynika z załączonej opinii prawnej budynki posadowione 
na gruncie dzierżawionym stanowią gminny zasób nieruchomości.
3. Według wiedzy Wnioskodawcy większość, lub wszystkie budynki mieszkalne 
posadowione na gruntach dzierżawionych zostały wybudowane za prywatne pieniądze 
członków spółdzielni mieszkaniowych. Tymczasem budynki te zostały faktycznie 
skomunalizowane bez odszkodowania.
4. Poznanie dokładnej skali zjawiska umożliwi Radzie Warszawy podjęcie działań 
zmierzających do przywrócenia stanu zgodności z prawem i cofnięcie ograbienia lokatorów 
przez władze samorządowe.”

Wnioskodawca nie wykazał, że informacje, które zamierza uzyskać nie dotyczą jego 
indywidualnego interesu, jak również nie określił okoliczności i faktów, które mogłyby być 
uznane za wystarczające dla przyjęcia, że działa w interesie publicznym, a informacje o które 
wnosi mają szczególne znaczenie dla szerszego kręgu adresatów.

W ocenie organu dane, o które zwrócił się Pan Sarata są nieadekwatne z punktu 
widzenia zamierzenia Wnioskodawcy. Niezrozumiałe jest to, w jaki sposób udostępnienie mu 
wnioskowanych informacji umożliwi Radzie m.st. Warszawy „podjęcie działań zmierzających 
do przywrócenia stanu zgodności z prawem i cofnięcie ograbienia lokatorów przez władze 
samorządowe”. Ponadto wskazany we wniosku przez Pana Saratę zamiar wykorzystania 
uzyskanej informacji do zasilenia i weryfikacji bazy danych prowadzonej przez niego strony 
internetowej http://wlasnosc.waw.pl nie uzasadnia istnienia szczególnie ważnego interesu 
publicznego (por. wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2014 r. I OSK 143/14 baza CBOSA).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2015 r. (sygn. I OSK 863/14) 
stwierdził, że „(...) charakter czy też pozycja podmiotu, który występuje z żądaniem 
udzielenia informacji publicznej przetworzonej, a zwłaszcza realne możliwości przyszłego 
wykorzystania przez ten podmiot tak uzyskanych danych, ma wpływ na ocenę istnienia 
szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego udzielenie mu żądanych 
informacji. (...) uzyskanie przetworzonej informacji publicznej wiąże się z poniesieniem 
określonych środków, zwłaszcza finansowych i organizacyjnych, często trudnych 
do pogodzenia z bieżącymi działaniami konkretnych organów. W związku z tym udzielanie 
informacji publicznej przetworzonej podmiotom, które nie zapewniają, iż zostanie 
ona wykorzystana w celu usprawnienia funkcjonowania danego organu państwa przemawia 
za przyjęciem, iż po ich stronie nie występuje szczególnie istotny interes publiczny 
uzasadniający udzielenie im żądanej przetworzonej informacji publicznej. ”

Także Prezydent m.s.t. Warszawy nie znalazł podstaw do uznania, iż w niniejszej 
sprawie istnieje szczególny interes publiczny. W niniejszej sprawie nie ma przesłanek, 
aby uznać, iż dokonanie przetworzenia, a następnie udostępnienie Panu Saracie żądanych 
informacji mogłoby realnie wpłynąć na poprawę funkcjonowania władz publicznych, czy też 
sytuację dużego kręgu odbiorców. Zaznaczyć należy, iż do weryfikacji ewentualnych 
nieprawidłowości w działaniu jednostek samorządu terytorialnego powołane są i umocowane 
odpowiednie organy władzy państwowej (organy ścigania, organy władzy sądowniczej, 
czy organy administracji publicznej posiadające uprawnienia kontrolne i nadzorcze 
w stosunku do samorządu terytorialnego). Nie służy natomiast temu ustawa o dostępie 
do informacji publicznej.

Podsumowując, w niniejszej sprawie Wnioskodawca żąda udostępnienia informacji 
przetworzonej, a jednocześnie nie występuje szczególny interes publiczny uzasadniający jej 
udostępnienie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 16 ust. 1 udip, zachodzi podstawa 
do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
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Mając na względzie przedstawioną argumentację, należało orzec jak w sentencji.

Stanowisko w niniejszej sprawie zajął Pan Robert Antczak, Naczelnik Wydziału 
Informacji Publicznej Gabinetu Prezydenta.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 
00-056 Warszawa.

Otrzymują:
1. Zbigniew Sarata 
ul. Lanciego F. m. 9b 
02-792 Warszawa
2. a/a
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