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Szanowna Pani,
nawiązując do treści Pani wiadomości (email z dnia 28 stycznia 2020 roku) stanowiącej kwestionariusz
ankietowy w ramach którego zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, po
wnikliwej analizie jego treści informuję, że w ocenie Spółki, wnioskowana informacja nie obejmuje
informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).
W uzasadnieniu pragniemy wyjaśnić i wskazać:
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest
komunalną spółką prawa handlowego, która w ramach prowadzonej działalności stosuje przepisy
zarówno wymienionej wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Żądane we wniosku informacje
stanowią informacje przetworzone, których opracowanie wiązałoby się z określonymi kosztami
organizacyjnymi dla Spółki. Powyższe wynika z liczby pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie
tych postępowań (2 osoby) oraz liczby i zakresu prowadzonych zamówień (zamówienia zarówno
związane z bieżącą eksploatacją jak i zamówienia dotyczące prowadzonych działań inwestycyjnych i
rewitalizacyjnych). Wnioskodawca zwrócił się do Spółki z wnioskiem o udzielenie informacji związanych
z przeprowadzonymi postępowaniami związanymi ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień
publicznych, których udostępnienie wymaga specjalnego opracowania. Wnioskodawca w składanym
wniosku jednoznacznie wskazał cel wystąpienia informując, że informacje o które się zwrócił są
niezbędne do przeprowadzenia prac badawczych w ramach jego rozprawy doktorskiej.
W ocenie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nie każda informacja
dotycząca podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji
publicznej stanowi informację publiczną. Aby żądana informacja uzyskała walor informacji publicznej
musi dotyczyć zgodnie z art. 1 ust. 1 sprawy publicznej. A zatem taka informacja winna obejmować
swoim zakresem czy też poruszać problemy, które mają znaczenie dla większej ilości osób bądź grupy
obywateli. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że celem ustawy nie jest zaspokajanie prywatnych
(indywidualnych) potrzeb które mają za zadanie uzyskać informacje które co prawda mogą dotyczyć
kwestii publicznych, ale w rzeczywistości są przeznaczone dla celów edukacyjnych, handlowych, bądź
zawodowych.
Pragniemy dodatkowo nadmienić, że zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie sądów administracyjnych
ugruntował się pogląd wedle którego wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane przez
podmioty których interesów dotyczą – nie są wnioskami o udzielenie informacji publicznej (nie odnoszą
się do sprawy publicznej).
Mając na uwadze powyższe okoliczności, które w sposób jednoznaczny wskazują, że złożony wniosek
nie ma na celu uzyskanie informacji służącej obiektywnie dobru powszechnemu, lecz dotyczy on
indywidualnego interesu Wnioskodawcy, nie ma możliwości zastosowania przepisów wymienionej
wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej, a Spółka jako podmiot zobowiązany kieruje do
Wnioskodawcy niniejszą informację jako odpowiedź na złożony wniosek.
Biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą we wniosku dotyczącą formy przekazywanych informacji i adresu
na jaki mają być przesłane, niniejsza odpowiedź przesyłana jest na wskazany adres email:
milena@onet.pl.
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