
Załącznik nr 2

Decyzja odmawiająca udostępnienia informacji publicznej

Imielno, dnia .
( wójt, burmistrz, prezydent miasta)
Nazwa i adres organu administracji publicznej

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedno Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zn1.) oraz art. 16 w
związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) po rozpatrzeniu wniosku Pana/Pani o udostępnienie inforn1acji
publicznej w przedn1iocie orzeka się, co następuje:

odmawia się udostępnienia informacji publicznej-

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do inforn1acji publicznej
podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajen1nic ustawowo chronionych. Prawo do
informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub
tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy inforn1acji o osobach pełniących
funkcję publiczne, mających związek z pełnienieln tych funkcji, w tym o warunkach
powierzenia i wykonywania funkcj i, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca
rezygnują z przysługującego in1 prawa. Uzasadnienie decyzji o odn10wie udostępnienia
infonnacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcję osób, które zajęły stanowisko w toku
postępowania o udostępnienie inforn1acji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których
dobra, o których mowa wart. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do inforn1acji publicznej, wydano
decyzję o odmowie udostępnienia inforn1acji.

POUCZENIE
Co do zasady od decyzji odmawiającej prawa dostępu do inforn1acji publicznej przez wójta
(bunnistrza, prezydenta miasta) stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegiun1
Odwoławczego w za pośrednictwem organu( )
w tenninie czternastu dni od dnia j ej doręczenia.
Od decyzji odmawiającej prawa do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej
jawności z powołanien1 się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz
tajen1nicę inną niż państwową, służbową, skarbową lub statystyczną, przysługuje prawo
wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej inforn1acj i.
Podlniot, którego dotyczy wyłączenie inforn1acj i publicznej. Ma interes prawny w
przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.
Sądem właściwym do orzekania w tych sprawach jest sąd rejonowy właściwy ze względu na
siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacj i publicznej .

.......................................................................................................................................................
( podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)
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