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03-719 Warszawa 
GSP-1354/2019   

W związku z niekompletnym udzieleniem odpowiedzi lub brakiem odpowiedzi w przesłanym piśmie z dnia 

30 kwietnia 2019r. znak CG-III.1431.5.2019.ID na zadane pięć jednoznacznych pytań, złożonych w piśmie 

GSP-1303/2019 z dn. 17.04.2019 r. wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 1330), który to brak odpowiedzi stanowi naruszenie 

art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 4. Ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330). 

WZYWAM 

do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszystkie zdane pytania złożone wnioskiem z wyznaczeniem 

jednorazowego terminu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Odnosząc się do argumentacji podniesionej w piśmie, zwracam uwagę, że nie mają Państwo podstaw do oceny dla jakich 

celów wykorzystane mają być wnioskowane informacje. Bez wątpienia zapytanie dotyczy działalności urzędu państwowego 

oraz wydatkowania środków publicznych na utrzymanie produktów projektu BW. Jako podmiot płacący podatki 

w województwie mazowieckim spółka jest żywotnie zainteresowana prawidłowym i transparentnym wydatkowaniem środków 

publicznych. Podobnie jak pozostałe podmioty i obywatele płacący podatki. 

Ponadto, informacje które będą przedmiotem odpowiedzi nie nadają się, wbrew Państwa domniemaniom, do wyciągania 

wniosków w celach handlowych, zatem bezpodstawne jest zastosowanie argumentacji, jaką Państwo przyjęli. Wiedza o tym, 

dlaczego i ile wydaje się lub planuje wydać pieniędzy na aplikację opracowaną wiele lat temu, bazującą na błędnych 

założeniach i nieaktualnych obecnie przepisach prawa jest istotna z punktu widzenia społeczeństwa, które oczekuje od 

urzędów prawidłowego funkcjonowania i wydatkowania środków. 

Przypominam, że Spółka wielokrotnie występowała do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami o dostęp do informacji 

publicznej w zakresie realizacji projektów EA i BW, w szczególności w zakresie funkcjonowania i wdrożenia w powiatach 

Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ), udostępnionego samorządom Modułu 

SDI, czy aplikacji GUGIK-EMUIA i każdorazowo otrzymała wnioskowane informacje bez zastrzeżeń. Ponadto Spółka jest 

również podmiotem, który w części powyższych spraw złożyła stosowne zawiadomienia do prokuratury w zakresie 

niegospodarności. Część z tych spraw nadal jest przedmiotem badania przez prokuraturę. 

Oczywistym jest, że wniosek został złożony przez Spółkę, która zgodnie z powszechnie dostępną wiedzą oczywiście 

wdraża w samorządach systemy informacji przestrzennej i jest liderem na rynku systemów informacji przestrzennej w Polsce, 

dzięki czemu Spółka ma kompetencje, aby przeanalizować materiał i zadać właściwe pytania oraz ocenić otrzymane 

w odpowiedzi informacje. O ile w tej sprawie są jakiekolwiek informacje i dokumenty. 

W celu podkreślenia społecznej roli naszego działania korespondencja w tej sprawie zostanie udostępniona publiczne. 

Oczekiwane informacje proszę przekazać elektronicznie na adres: geo-system@geo-system.com.pl. 

Z poważaniem 

 

mailto:geo-system@geo-system.com.pl

		2019-04-30T15:44:57+0200




