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        Warszawa,  11 października 2012 r. 

 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych  

Grup Obywatelskich 

w Warszawie 

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie 

______________________________ 

ul. Jasna 2/4 

00-013 Warszawa 

 

 

 

Sygn. akt: II SAB/WA 245/12 

 

 

 

Zgłoszenie 

przedstawiciela organizacji społecznej 

na podstawie art.  33 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

 

 

zgłaszamy: 

na podstawie art. 33 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  udział 

przedstawiciela Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi ze skargi (….)  

 

Uzasadnienie 

 

 Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie ze 

skargi (….). Wnioskiem 21 maja 2012 r. skarżąca zwróciła się o udostępnienie do ponownego 

wykorzystywania mapy topograficznej bazy danych miasta stołecznego Warszawy w formie plików 

źródłowych formacie Ppatial Formats lub każdym innym, z jakiego korzysta GUGiK. W 

odpowiedzi na wniosek strona przeciwna poinformowała skarżącą, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 

lit. f ustawy o dostępie do informacji publicznej baza danych obiektów topograficznych nie może 

zostać udostępniona. Strona przeciwna zacytowała w odpowiedzi przepis art. 40 ust. 3c ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne i ostatecznie poinformowała, iż szczegółowe informacje o 

sposobie uzyskania danych z bazy danych obiektów topograficznych można uzyskać pod podanymi 

danymi kontaktowymi. Do dnia złożenia skargi strona przeciwna nie udostępniła żądanych 

informacji publicznych. W odpowiedzi na skargę strona przeciwna w zasadzie powtórzyła 
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twierdzenia zawarte w odpowiedzi na wniosek skarżącej, podkreślając wyraźnie, iż mapy nie 

stanowią informacji publicznej. 

 

Stowarzyszenie zgadza się oraz przyjmuje twierdzenia zawarte w skardze Luizy Zalewskiej. Nadto 

precyzując te zarzuty podnosimy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje 

możliwość wykorzystywania informacji publicznej komercyjnie i niekomercyjnie (art. 23a ust. 

1 ustawy) inaczej niż np. uregulowane to zostało w art. 12 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji 

przestrzennej. Zatem również informacje przestrzenne za każdym razem można wykorzystywać w 

celach komercyjnych i niekomercyjnych. 

 

Nadmienić należy, iż przepisy rozdziału 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej nie może 

być interpretowany w oderwaniu od Dyrektywa 2003/98/We Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

oraz Dyrektywa 2007/2/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. 

ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). W 

szczególności wskazujemy na treść motywu 8 Dyrektywa 2007/2/We Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 14 marca 2007 r. Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla 

dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 

ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, której cele uzupełniają cele 

niniejszej dyrektywy. Obie dyrektywy dotyczą informacji publicznej. Dlatego też ustawodawca 

implementując Dyrektywę 2003/98/We do polskiego porządku prawnego przewidział normę 

kolizyjną w art. 23a ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z nią przepisy tego 

rozdziału nie naruszają innych ustaw w tej materii pod warunkiem, że stwarzają gwarancje 

zachowania zasad wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie można 

uznać, iż Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej 

stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Strona przeciwna nie zauważyła, iż treść przepisów (a zatem norm) odnoszących się do kolizji 

dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej tak art. 1 

ust. 2 i art. 23 ust. 5 ustawy o  dostępie. W dostępie do informacji publicznej norma kolizyjna 

wskazana w art. 1 ust. 2 rzeczywiście daje pierwszeństwo każdej innej ustawie. Jednakże norma 

kolizyjna zawarta m. in. w art. 23 ust. 5 ustawy odnosząca się do ponownego wykorzystywania 

informacji publicznej przewiduje zupełnie inne rozwiązanie. Przepisy innych ustaw w zakresie 

ponownego wykorzystywania informacji publicznej będą miały pierwszeństwo przed ustawą o 

dostępie do informacji publicznej tylko i wyłącznie w przypadku zachowania zasad w niej 

wskazanych. Jak wynika z przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego ustawa ta nie 
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gwarantuje zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w zakresie jej 

ponownego wykorzystywania. Również taki zarzut należy postawić ustawie o infrastrukturze 

informacji przestrzennej. Postępowanie strony przeciwnej w tej kwestii narusza wprost art. 23a ust. 

1 w zw. z art. 23b ust. 1 ustawy. Nie można twierdzić, iż ponowne wykorzystywanie informacji 

publicznej dla celów komercyjnych może odbyć się wyłącznie odpłatnie. 

 

Cytowane przepisy oraz wskazane akty prawne w uzasadnieniu decyzji nie gwarantują tych zasad 

zatem organ rozpatrując wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej musi odnieść się 

do treści przepisu art. 23a ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

 

Identycznie wskazało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w Decyzji z dnia 9 lipca 

2012 r., sygn. akt SKO.IP/4105/35/2012 Co więcej nie dokonano w ogóle analizy przepisów 

rozdziału 2a ustawy mających zastosowanie w sprawie, a jak wskazuje art. 23a ust. 1 in fine ustawy 

ponowne wykorzystywanie informacji odbywa się na zasadach określonych właśnie w jej rozdziale 

2a. Natomiast co do zasady informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego 

wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz 23c (23b 

ust. 1 ustawy). W przepisach tego rozdziału określono także szczegółowe zasady dot. Ponownego 

wykorzystywania informacji publicznej w zakresie wniosków, określenia warunków 

wykorzystywania informacji publicznej, nakładania ew. opłat przy realizacji wniosków o ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej, sporządzenie oferty, zawarto też normę kolizyjną 

wskazującą, iż przepisy rozdziału 2a ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających 

odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem, że stwarzają gwarancje 

zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy (art. 23a ust. 5). Przy ponownym rozpoznaniu 

sprawy organ I instancji winien zatem przeanalizować w szczególności wzajemne relacje ustaw 

dotyczących ponownego wykorzystywania informacji przestrzennej. 

 

Natomiast odnośnie twierdzeń odnośnie tego, iż mapy nie stanowią informacji publicznej to w 

zasadzie twierdzenie takie pozbawione jest podstawy prawnych. Przeciwnie, iż poza samymi 

treściami implementowanych dyrektyw, treści art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej na mapę jako informację publiczną wskazuje 

orzecznictwo sądów administracyjnych tak m. in.: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 

30 sierpnia 2011 r., sygn. akt I OSK 1048/11 Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że mapy, 

stanowiące integralną część kierunków rozwoju przestrzennego, są informację publiczną. Wykonane 

zostały bowiem na potrzeby realizacji określonego zadania publicznego i na zlecenie organu 

administracji publicznej. Udostępnienie ich nie stanowi, więc rozporządzenia prawami autorskimi, 
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lecz realizację dostępu do informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Nie chodzi zatem o rozporządzenie prawami autorskimi, lecz o dostęp do treści 

dokumentu stworzonego na zlecenie organu administracji publicznej w celu realizacji zadań 

publicznych. Takie stanowisko ugruntowało się w judykaturze (m.in. wyrok z dnia 9 lutego 2007 r. 

sygn. akt I OSK 517/06; z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt I OSK 1774/10; z dnia 18 września 2008 

r. sygn. akt I OSK 315/08) i skład orzekający w pełni je podziela. W orzecznictwie trafnie także 

zauważono, że informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów w jakikolwiek 

sposób dotyczących organu, bez względu na to, co jest ich przedmiotem, przy czym nie chodzi tylko 

o dokumenty wytworzone przez organ, ale i takie, których organ używa przy realizacji 

przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części dotyczą organu), nawet gdy nie 

pochodzą wprost od niego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2006 r., II SAB/Wa 1/06, LEX 

nr 197599). Innymi słowy dokumenty takie muszą wiązać się ze sferą faktów zaistniałych po stronie 

organu.   

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w 

postępowaniu został upoważniony Szymon Osowski, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

- Statut SLLGO wraz z odpisem z KRS, 

- Uchwała SLLGO o zgłoszeniu udziału w postępowaniu ze skargi (….) w sprawie o sygn. akt II 

SAB/Wa 245/12 oraz upoważnienie. 


