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Odpowiadając na Pana pismo o numerze GSP-1303/2019 z 17 kwietnia 2019 r. otrzymane, przy korespondencji  

e-mail z 18 kwietnia 2019 r., zawierające prośbę o udzielenie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

odpowiedzi na pytania dotyczące dodatkowego wsparcia technicznego dla Aplikacji Rejestr Planów (Aplikacja RP), 

służącej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych oraz generowania wypisów i wyrysów z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, wdrożonej przez Województwo Mazowieckie w 285 gminach, wyjaśniam, co następuje. 

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1330) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega 

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 

Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie ustawa o dostępie do informacji publicznej ma zapewniać 

transparentność działań władzy publicznej, umożliwiać społeczną jej kontrolę, budować społeczeństwo obywatelskie 

i rozwijać demokrację uczestniczącą, w której obywatele mają wpływ na podejmowanie dotyczących ich decyzji. Dlatego 

żądana informacja, aby uzyskała walor informacji publicznej musi dotyczyć zgodnie z art. 1 ust. 1 „sprawy publicznej”. 

Przedmiotem takiej informacji jest problem lub kwestie, które mają znaczenie dla większej ilości osób, czy grup obywateli 

lub też są ważne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania organów państwa. Celem ustawy nie jest zatem 

zaspokajanie indywidualnych (prywatnych) potrzeb, w postaci uzyskiwania informacji dotyczących wprawdzie kwestii 

publicznych, lecz przeznaczonych dla celów handlowych czy zawodowych. Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

ma służyć uniwersalnemu dobru powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem publicznych instytucji. Zatem wnioski  

o udostępnienie informacji publicznej składane przez podmioty, których interesów dotyczą, nie są wnioskami o udzielenie 

informacji publicznej, nie odnoszą się bowiem do „sprawy publicznej” (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. Akt I OSK 2635/15, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie z dnia 23 lutego 2018 r., sygn. Akt II SAB/Kr 247/17, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Lublinie z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt II SAB/Lu 97/17). 



Wniosek o udostępnienie informacji został złożony przez spółkę, która wdrożyła i wdraża w gminach system, 

który jest konkurencyjny do aplikacji wdrożonej przez Województwo Mazowieckie.  

Informacje, o których udostępnienie zwróciła się spółka, tj.: udostępnienie korespondencji samorządów 

dotyczącej zapewnienia dodatkowego wsparcia technicznego Aplikacji RP, udostępnienia listy samorządów, które 

złożyły deklarację świadczącą o chęci rozbudowy funkcjonalności Aplikacji RP oraz zapewnienia usługi wsparcia 

technicznego wraz  

ze skanami tych deklaracji, podstawy obliczenia szacunkowego kosztu rocznego dodatkowego wsparcia technicznego 

Aplikacji RP wraz z udostępnieniem dokumentacji dotyczącej tego szacunku, wskazanie na czym miałaby polegać 

rozważana przez Województwo możliwość koordynacji dodatkowego wsparcia technicznego Aplikacji RP oraz, czy,  

w jakim trybie i kiedy nastąpi ewentualne zamówienie, które będzie efektem koordynacji wsparcia Aplikacji RP, stanowią 

dla spółki informację przeznaczoną dla celów handlowych.  

W związku z powyższym należy uznać, że ww. wniosek nie stanowi wniosku o udzielenie informacji publicznej, 

ponieważ nie odnosi się do informacji dotyczących „sprawy publicznej”, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie  

do informacji publicznej. 

 

 

                                                                                                      

Z poważaniem, 
Ewa Janczar 

 

Zastępca Dyrektora Departamentu  

ds. Informacji Przestrzennej i Innowacji Cyfrowych 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 
Iwona Dzwonek 
tel. (22) 432 45 15  
 

 

 

 

 

 


