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Dąbrowa 16 grudnia 2019 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Kielcach 

 

za pośrednictwem 

 

Urząd Gminy Sitkówka Nowiny 

reprezentowany przez Wójta Gminy  

 

Skarżący: 

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

Organ: 

Wójt Gminy Sitkówka Nowiny 

 

SKARGA 

na akt wyznaczający opłatę za dostęp do informacji publicznej 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, na podstawie art. 3 § 2 

pkt 4 oraz art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1302 ze zm., dalej jako: PPSA), wnosimy skargę na akt otrzymany 

03.12.2019, wyznaczający opłatę za dostęp do informacji publicznej z wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej wysłanego 28.11.2019. 

Zarzucając naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP) poprzez 

nieprawidłowe ich zastosowanie, prowadzące do wyznaczenia opłaty za udostępnienie informacji 

publicznej, bez zawiadomienia o zamiarze jej wyznaczenia oraz bez pouczenia wnioskodawcy o 

dalszych możliwościach działania, wnosimy o: 

1. Uchylenie aktu wyznaczającego opłatę za dostęp do informacji publicznej, 

2. Zasądzenie na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm 

przepisanych. 

UZASADNIENIE 

I. Stan faktyczny sprawy 

W dniu 28.11.2019 Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich zwróciło się w trybie 

dostępu do informacji publicznej do Wójta Gminy Sitkówka Nowiny z pytaniami dotyczącymi 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

W dniu 03.12.2019 Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź na wniosek wraz z załącznikiem 

dotyczącym ustanowienia opłaty w wysokości 30zł (sygnatura urzędu KSP.1431.12.2019) 

Organ wyznaczając opłatę po pierwsze nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z art.15 

ust.2 ustawy od dostępie do informacji publicznej tj. nie umożliwił wnioskodawcy ewentualnej zmiany 
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formy lub modyfikacji wniosku, po drugie nie wykazał faktycznych kosztów przekształcenia informacji 

publicznej.  

W związku z powyższym Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich 06.12.2019 w 

drodze korespondencji elektronicznej wycofało wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany 

28.11.2019 (dodatkowo złożono pismo w sekretariacie urzędu). 

II. Uzasadnienie prawne 

(1) Powiadomienia o wyznaczeniu opłaty za udostępnienie informacji publicznej nie można 

utożsamiać z decyzją, czy postanowieniem. Jest to jednak akt o charakterze publicznoprawnym, który 

wpływa na sytuację prawną podmiotu, do którego jest skierowany. Wynika z tego, że przedmiotem 

skargi będzie w tym przypadku, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 PPSA: akt lub czynność z zakresu administracji 

publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

W wyroku WSA z dnia 15 września 2015 r. (sygn. akt II SA/Łd 487/15) Sąd potwierdził 

powyższe, wyjaśniając: Ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej następuje w 

drodze czynności stwierdzającej obowiązek poniesienia opłaty oraz ustalającej jej wysokość, która 

kreuje zobowiązanie o charakterze finansowym. Czynność ta może być określona przykładowo jako: 

"zarządzenie", "zawiadomienie", "wezwanie", "informacja", czy nawet "postanowienie", jak również 

może nie zawierać określenia formy i stanowić pismo skierowane do wnioskodawcy. Samo zawarcie w 

treści pisma informacji o wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej wypełnia dyspozycję 

normy z art. 15 ust. 2 u.d.i.p. Przyjęta nazwa pisma nie ma jednak znaczenia, gdyż nie jest to decyzja czy 

postanowienie, lecz czynność z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 

2012 r. poz. 270 ze zm.), dalej p.p.s.a. Zatem ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji 

publicznej ma charakter publicznoprawny. Wpływa ona bowiem w sposób prawnie wiążący na sytuację 

określonego podmiotu prawa i dotyczy uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W 

sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej przepisami prawa, z których mogą 

wypływać uprawnienia lub obowiązki, są przepisy u.d.i.p. Z przepisów tych wynika obowiązek 

udostępnienia informacji publicznej, skierowany do podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p, 

z kolei art. 2 ust. 1 ustawy daje każdemu uprawnienie żądania udostępnienia tej informacji. Wobec tego, 

stwierdzenie istnienia obowiązku udostępnienia informacji publicznej przesądza o tym, że ustalenie 

wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej jest czynnością z zakresu administracji publicznej, 

o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 

Zgodnie z art. 52 § 1 PPSA skargę do sądu wnosi się po wyczerpaniu środków przysługujących 

skarżącemu przed organem we właściwej sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia § 2 rozumie 

sytuację, w której nie przysługuje żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie (zażalenie, 

odwołanie, ponaglenie). Zgodnie natomiast z art. 53 § 2 PPSA: Jeżeli ustawa nie przewiduje środków 

zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w 

art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu 

aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu 

nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę. 

Należy wskazać więc, że Skarżący wniósł skargę z zachowaniem terminu ustawowego 

(2) Zgodnie z art. 15 UDIP: 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek 

podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we 

wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we 
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wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

2. Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. 

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia 

wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub 

formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 

Należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie w żaden sposób nie zawiadomiono 

wnioskodawcy o konieczności wyznaczenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Organ nie 

pouczył również wnioskodawcy o dalszych możliwościach działania, tj. o możliwości cofnięcia 

wniosku, czy zmiany formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej.  

W miejsce powyższego, Organ przesłał wnioskowaną informację publiczną, wyliczając 

jednocześnie koszt udostępnienia, bez możliwości jej zakwestionowania.  

Wnioskodawca natomiast skorzystał z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z 

art. 15 ust.2 tj. wycofał  złożony wniosek. Do dnia wniesienia skargi organ nie ustosunkował się do 

pisma przesłanego 6.12.2019 w którym skarżący informuje o błędnie naliczonej opłacie.  

Wobec powyższego skarga jest uzasadniona i wnosimy jak na wstępie. 

Załączniki: 

- odpis skargi  

- odpis KRS Stowarzyszenia 

-załącznik nr.1 (odpowiedź na wniosek otrzymana 3.12.2019) 

-załącznik nr.2 (wyznaczenie opłaty otrzymana 3.12.2019) 

-załącznik nr.3 (cofnięcie wniosku wraz z potwierdzeniem odebrania) 

 

 

      Podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji 

 

 

 

 


