
Stowarzyszenie
Miłośników 
Czerniejewa                         siedziba:

         ul. Koszarowa 17 j
                                                 62-300 Września

www.burmistrzowie.pl e-mail: biuro@burmistrzowie.pl
___________________________________________________________________________________________________________

Września, dnia 18.07.2014 r.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61-815 Poznań 
za pośrednictwem:
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo  

Skarżący: Stowarzyszenie Miłośników Czerniejewa
     reprezentowane przez: 
     Krzysztof Odrobny,  ul. Koszarowa 17 j, 62-300 Września

Organ: Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Danuta Grychowska 
ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo

SKARGA

Działając  w  imieniu  Stowarzyszenia  Miłośników  Czerniejewa  jako  jego  przedstawiciel 

(zaświadczenie w załączeniu), w trybie przepisu  art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo 

o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm.) oraz z art. 3 § 1 ustawy z dnia  

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 

270) w związku z  art. 3 § 2 pkt 6 oraz art. 9, art. 25, 28 i 50  ustawy - Prawo o postępowaniu przed  

sądami  administracyjnymi  składam  skargę  na  zarządzenie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy 

Czerniejewo z dnia 27 maja 2013 r. nr  44/2013 w przedmiocie zasad udostępniania informacji 

publicznej  w  Urzędzie  Gminy  Czerniejewo  ul.  Poznańska  8,  62-250  Czerniejewo  oraz 

określenia kosztów związanych z udostępnieniem informacji lub przekształceniem informacji 

w formę wskazaną we wniosku.

Wnoszę o:

1. uchylenie sprzecznych z prawem postanowień zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Miasta 

i  Gminy Czerniejewo z  dnia  27  maja  2013 r.  nr  44/2013  lub  uchylenie  zarządzenia  w 

całości,

2. stwierdzenie niezgodności z prawem zaskarżonego zarządzenia,
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3. określenie, że zaskarżone zarządzenie nie może być wykonane,

4. zasądzenie na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Czerniejewa od Burmistrza Miasta i 

Gminy Czerniejewo zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W  związku  z  istnieniem  obowiązującego  w  Gminie  Czerniejewo  niezgodnego  z  prawem 

zarządzenia,  naruszającego  prawa  obywateli,  w  dniu  13 czerwca  2014  r.  Stowarzyszenie 

Miłośników  Czerniejewa  złożyło  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Czerniejewo wezwanie  do 

usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie zarządzenia nr 44/2013 z dnia 27 maja 2013 r.

Dowód: 

 wezwanie z dnia 13 czerwca 2014 r. 

 zarządzenie nr 44/2013 z dnia 27 maja 2013 r. wraz z załącznikami 

Do  dnia  złożenia  niniejszej  skargi  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Czerniejewo  nie  uchylił 

pozostającego w sprzeczności z prawem zarządzenia nr 44/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w żadnym 

zakresie, a także nie odpowiedział na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 13 czerwca 

2014 r., tym samym zarządzenie nr 44/2013 z dnia 27 maja 2013 r. nadal obowiązuje.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr 44/2013 z dnia 27 maja 2013 r. 

stanowi akt z zakresu administracji publicznej.

Artykuł 2 oraz załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr 

44/2013 z dnia 27 maja 2013 r. jest sprzeczny z art. 7 ust 2 oraz z art. 15 ust 1 ustawy o dostępie do 

informacji  publicznej,  ponieważ  wprowadzenie  stawek  ryczałtowych  opłat  za  udostępnianie 

informacji publicznej jest niedopuszczalne. 

Zaskarżone zarządzenie wprowadza bezprawnie wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej, 

skutkiem czego nie można złożyć ustnie wniosku o udzielenie informacji publicznej w urzędzie 

miasta.

Burmistrz Czerniejewa wskazuje jako podstawę wydania zarządzenia nr 44/2013 z dnia 27 maja 

2013 r. art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art 11 b ustawy o samorządzie 

gminnym.

Już wstępna analiza cytowanych przepisów prowadzi do wniosku, iż przepisy te nie mogły stanowić 

podstawy do wydania przez Burmistrza zarządzenia dotyczącego zasad udostępniania informacji 

publicznej.

Wskazywane  przez  burmistrza  w  zarządzeniu  przepisy  określają  prawa  obywateli  do 

uzyskania publicznych informacji oraz obowiązek jej udostępniania przez organy samorządowe, a 

nie  jak można odnieść,  prawo burmistrza do modyfikacji  obowiązujących ustawowo przepisów 
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poprzez wydanie zaskarżonego zarządzenia.  

Podkreślić  należy  z  całą  stanowczością,  że  zarówno  przepisy  ustawy  o  samorządzie 

gminnym jak i ustawa o dostępie do informacji publicznej nie upoważniają organu samorządowego 

jakim jest burmistrz do wydania zarządzenia tożsamego z treścią zarządzenia zaskarżanego.

Artykuł  7  ust.  2  ustawy o  dostępie  do  informacji  publicznej  stanowi,  że  dostęp  do  informacji 

publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej  określają  zasady i tryb udostępniania 

informacji.  Wskazują  także  ewentualne  przypadki  ponoszenia  przez  wnioskującego  kosztów za 

udostępnienie  informacji.  Ponoszenie  kosztów  dotyczy  wyłącznie  spraw  indywidualnych,  gdy 

wnioskodawca  wnioskuje  o  informację  wymagającą  przekształcenia  na  szczególną  formę.  Przy 

czym przekształcenie nie oznacza sporządzenia odpowiedzi lub podsumowania posiadanej przez 

urząd wiedzy, lecz zmianę formy pierwotnej istniejącej już informacji.

Odnajdujemy to w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że jeżeli w wyniku wniosku, 

podmiot obowiązany do udostępnienia (np. burmistrz) ma ponieść dodatkowe koszty związane z 

wnioskowanym sposobem udostępnienia informacji publicznej lub konieczne jest przekształcenie 

informacji  w formę wskazaną we wniosku, burmistrz  może pobrać od wnioskodawcy opłatę  w 

wysokości odpowiadającej wyłącznie poniesionym kosztom.

Z przepisów dotyczących udostępniania informacji publicznej nie wynika żadna podstawa 

do  ustalenia  zasad  udzielania  informacji,  a  w  szczególności  taryfy  ryczałtowych  opłat  za 

udostępnienie informacji publicznej w formie zarządzenia organu jakim jest burmistrz.

Zgodnie  z  art.  53  ustawy  -  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi 

dotrzymano terminu wniesienia niniejszej skargi.

Z powyższych względów niniejsza skarga jest konieczna i uzasadniona.

 
Z poważaniem

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Załączniki:

1. Poświadczone notarialnie zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego we Wrześni potwierdzające istnienie 
Stowarzyszenia oraz wskazujące jego przedstawiciela

2. Regulamin Stowarzyszenia Miłośników Czerniejewa
3. wezwanie z dnia 13 czerwca 2014 r. 
4. zarządzenie nr 44/2013 z dnia 27 maja 2013 r. wraz z załącznikami
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