[IRZAD MIASTA i GMINY

82-340 TOLKMICKO, ul. Plac Wolnosci 3
tel. 55 231 61 21
fax 55 231 61 27

Tolkmicko, dnia 19.02.2021 r.

Stowarzyszenie Armatorow Jachtowych
ul. Przetom 10
80-643 Gdansk-Gorki Zach.
info(g)saj.orR.pl

W nawi^zaniu do Panstwa pisnna z dnia 04,02,2021 (data wptywu do Urz^du: 08.02.br.) dot.
informacji publicznej w zakresie organizacji dziatania mariny zeglarskiej w porcie w Tolkmicku,
niniejszym informuje, ze w wyniku analizy przepisow ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2176) oraz orzecznictwa sgdow administracyjnych w tym
zakresie nalezy stwierdzic, ze wnioskowane przez Panstwa informacje nie dotycz^ sfery faktow, lecz
sfery zamierzeri (zatozen) i w zwiqzku z tym, nie stanowig informacji publicznej w rozumieniu ww.
ustawy.
Przedmiotem wniosku moze bye jedynie informacja o zaistniatych faktach, a takze o niektorych
zamierzeniach organu. Zgodnie z art. 6 cyt. ustawy o dost^pie do informacji publicznej nie wszystkie
przyszte dziaiania organu maj^ charakter informacji publicznej, ale jedynie te, ktore dotyczq zamierzeri

wtadzy ustawodawczej i wykonawczej o polityce wewn^trznej i zagranicznej, o projektowaniu aktow
normatywnych i o programach w zakresie realizacji zadari.
Zamierzenia mogg wi^c odnosic si^ jedynie do spraw ogolnych, przybierajqcych postac
uchwalonych juz programow bgdz zamierzeh w zakresie dziatah prawodawczych lub dziatah w sferze
polityki pahstwa lub innych organow publicznych. Dotyczy to jednak informacji juz istniej^cych w chwili
udzielenia informacji. Innymi stowy, informacja publiczna powinna istniec w formie utrwalonej w chwili
ztozenia wniosku, a wi^c odnosic si^ do istniejqcego juz stanu rzeczy, do czynnosci juz dokonanych przez
podmiot zobowi^zany do udost^pnienia informacji. Natomiast sam wniosek nie moze stuzyc
wytworzeniu informacji, tak wi^c wniosek zawierajgcy pytania o zdarzenia przyszte lub takie, ktore
jeszcze nie nastgpity, nalezy zakwalifikowac jako niedotyczgcy informacji publicznej (por. I. Kamihska, M.
Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dost^pie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016, str. 132).
Na dzieh udzielenia niniejszej odpowiedzi, Urz^d Miasta i Gminy Tolkmicko jest na etapie
konstruowania zatozeh dot. organizacji mariny w porcie w Tolkmicku i Suchaczu. Najprawdopodobniej,.
wzorem ubiegtego roku, w drodze zapytania ofertowego zostanie wytoniony operator mariny.
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