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Szanowni Państwo,

w dniu  15  marca 2019 r.  do  Urzędu Miasta  Lublin  wpłynął  wniosek o  udostępnienie
informacji publicznej w zakresie:

1. kosztów korzystania z samochodu prywatnego,

2. kosztów wyjazdów służbowych,

3. kosztów reprezentacyjnych

poniesionych  przez  urząd  w  latach  2014-2018  na  rzecz  Prezydenta  Miasta  Lublin
z podziałem na poszczególne kategorie.

Odpowiadając na wniosek w przedmiocie kosztów korzystania z samochodu prywatnego
w latach 2014-2018 na rzecz Prezydenta Miasta Lublin informuję, że Prezydent Miasta Lublin
nie ma zawartej umowy w sprawie używania prywatnego pojazdu samochodowego do celów
służbowych stąd Urząd Miasta Lublin nie ponosi kosztów z tego tytułu.

Odnosząc się natomiast do żądania udostępnienia danych w zakresie kosztów wyjazdów
służbowych i  kosztów reprezentacyjnych w latach 2014-2018 na rzecz Prezydenta  Miasta
Lublin wyjaśniam, że w ocenie organu, do którego skierowano wniosek, dane te stanowią
informację publiczna przetworzoną. Organ nie posiada gotowego wykazu kosztów wyjazdów
służbowych,  ani  kosztów reprezentacyjnych odnoszących się do Prezydenta Miasta Lublin
w latach 2014-2018.

Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) – dalej u.d.i.p. - informacja
publiczna  przetworzona  może  być  udostępniona  tylko  w  takim  zakresie,  w  jakim  jest  to
szczególnie istotne dla interesu publicznego. 

Wprawdzie  od  osoby  wykonującej  prawo  do  informacji  publicznej  nie  wolno  żądać
wykazania interesu prawnego lub faktycznego, jednakże żądanie udzielenia informacji musi
podlegać wstępnej ocenie pod kątem tego, czy mamy do czynienia z informacją o sprawach
publicznych  ważnych  i  interesujących  dla  ogółu  a  w  przypadku  informacji  publicznej
przetworzonej czy występuje po stronie konkretnego wnioskującego przesłanka szczególnej
istotności  dla  interesu  publicznego  (por.  I.  Kamińska,  M.  Rozbicka-Ostrowska,  Ustawa
o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 68).

Prawo  do  uzyskania  informacji  publicznej  przetworzonej  ma  bowiem  jedynie  taki
wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje indywidualne,
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realne  i  konkretne  możliwości  wykorzystania  dla  dobra  ogółu  informacji  publicznej,  której
przygotowania się domaga. 

W związku z powyższym wzywam  do wykazania szczególnie istotnego interesu
publicznego  w  uzyskaniu  żądanych  informacji  w  terminie  siedmiu  dni  od  daty
otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję,  że wobec powyższego,  sprawa będzie załatwiona w terminie
określonym w art. 13 ust. 2 u.d.i.p. tj. w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Sekretarz Miasta Lublin

Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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