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---------- Wiadomość przekazana dalej ---------Od: Andrzej Filipowicz <andrzej.filipowicz@gmail.com>
Data: 25 lipca 2017 14:10
Temat: Re: Dokument 269974/07/2017/W - "odp.inf.pub. dokumenty dot. SUiKZP"
Do: jfurmaniak <jfurmaniak@lublin.eu>, Prezydent Miasta Lublin <prezydent@lublin.eu>
Szanowany Panie Prezydencie,
Niniejszym podtrzymuję wniosek z dnia 11 lipca 2017 r., o udostępnienie przez Prezydenta Miasta Lublin wszystkich
uwagi i wniosków związanych z tworzeniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lublin, którego projekt wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 7 czerwca do 12
lipca 2017 r.
Proszę ponownie i zgodnie z pierwotnym wystąpieniem o udostępnienie wszystkich uwagi i wniosków związanych z
przystąpieniem do opracowywania i powstaniem w/w projektu, który z natury rzeczy jest dokumentem publicznym - lub
wydanie odmownej decyzji administracyjnej, która otworzy drogę do skargi na bezczynność i przewlekłość
postępowania Prezydenta Miasta Lublin w sprawie udzielenia informacji na wniosek.
Nadmieniam, iż pośród oczekiwanych dokumentów, które obejmowało i obejmuje moje wystąpienie znajdują się uwagi i
wnioski instytucjonalne, co nie zmienia również faktu, iż związane z powyższym dokumenty i spotkania "prywatne" nie
czynią prywatnymi decyzji związanych z ich uwzględnieniem bądź odrzuceniem, a co za tym idzie powstaniem projektu
nowego SUiKZP Lublina.
Pozwalam sobie również zwrócić uwagę Pana Prezydenta, że sposób potraktowania mojej prośby o udostępnienie
informacji na wniosek związanych z projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lublin nie ma nic wspólnego z ustawowym nakazem jawności i przejrzystości procesów
planistycznych w tworzeniu dokumentów o tak strategicznym znaczeniu społecznym i gospodarczym jak wspomniany
wyżej projekt nowego SUiKZP Lublina.
Proszę również, by zwrócił Pan uwagę, że skutki ewentualnego podważenia zgodności procedowania projektu nowego
SUiKZP Miasta Lublina z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spadną na Prezydenta Miasta
Lublin, a nie występującego o informacje publiczne na wniosek, które dodatkowo stanowią wypełnienie ustawowego
nakazu jawności i przejrzystości procesów planistycznych.
Z poważaniem,
Andrzej Filipowicz
Lublin
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W dniu 25 lipca 2017 13:02 użytkownik jfurmaniak <jfurmaniak@lublin.eu> napisał:
Dokument: 269974/07/2017/W
Nazwa : odp.inf.pub. dokumenty dot. SUiKZP

Pan Andrzej Filipowicz
andrzej.filipowicz@gmail.com

W dniu 11 lipca 2017 r. do Urzędu Miasta Lublin wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
informacji związanych z tworzeniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lublin, którego projekty zostały wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 czerwca do
12 lipca 2017 r.:
1. Udostępnienie wszystkich uwagi i wniosków związanych z tworzeniem
ww dokumentów.
2. Udostępnienie informacji o terminach, miejscach, podmiotach i osobach publicznych, które brały udział w
spotkaniach związanych z tworzeniem
ww dokumentów.
3. Udostępnienie pytań i odpowiedzi, które miały miejsce w trakcie 6. otwartych dyskusji publicznych nad ww
dokumentami.
Odpowiadając na powyższe proszę przyjąć, co następuje.
Ad 1.
Dokumenty, których wydania domaga się wnioskodawca zgodnie z orzecznictwem sądowo - administracyjnym, są
dokumentami prywatnymi i nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu powołanej ustawy. Informacji publicznej
nie stanowią wszelkiego rodzaju dokumenty prywatne, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji
publicznej. Nie jest przy tym istotne, jakiego rodzaju postępowanie wszczyna dokument i czy w ogóle wszczyna,
bądź też, jakiej czynności organu oczekuje podmiot, składając dokument prywatny. Dodatkowo wyjaśniam że
termin na składanie uwag do studium upływa dopiero 4 sierpnia bieżącego roku.
Ad 2.
Informacja o terminach i miejscach spotkań została upubliczniona na stronie BIP w zakładce planowanie
przestrzenne (link bezpośredni: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=17886 ).
Odnosząc się do informacji dotyczącej podmiotów i osób publicznych, które brały udział w spotkaniach
dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego informuję, że urząd
nie dysponuje utrwaloną informacją, który zawierałby wykaz podmiotów i osób publicznych biorących udział
w w/w spotkaniach. Informacja może przybierać postać utrwalonego opisu rzeczywistości, czyli

dokumentu. Sama informacja ma natomiast tylko wtedy charakter informacji publicznej, jeżeli
jest to informacja istniejąca i będąca w posiadaniu organu, od którego wnioskodawca żąda jej
udostępnienia. Zgodnie z poglądem utrwalonym orzecznictwie jeśli określona informacja
istnieje tylko w pamięci przedstawiciela władzy publicznej i nie została utrwalona w
jakiejkolwiek formie, tak aby można było w sposób nie budzący wątpliwości odczytać jej treść,
dopóty informacja taka nie ma waloru informacji publicznej.
Ad 3.
Odnosząc się natomiast do kwestii udostępnienia pytań i odpowiedzi, związanych z 6. otwartymi spotkaniami
informuję, że z dyskusji publicznej z dnia 14 czerwca 2017 r. jest w chwili obecnej sporządzany protokół (dokument
będzie zawierał kilkadziesiąt stron z uwagi na wielogodzinną debatę). Z uwagi na powyższe zawiadamiam, że dane
w tym zakresie zostaną przekazane, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na

pozostałych otwartych spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami nie sporządzono
protokołów, a odpowiedzi na zadane pytania udzielano ustnie.
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Zastępca Prezydenta ds. Kultury Sportu i Relacji
Zewnętrznych
/-/ Krzysztof Komorski

Aby otworzyć dokument podpisany w EZD podpisem kwalifikowanym należy ze strony:
http://esp.coig.pl/download/uposetup.exe
pobrać i zainstalować bezpłatny program do przeglądania dokumentów z EZD o nazwie 'Przeglądarka eDokumenów' (uwaga: instalator zgłasza program jako 'Weryfikacja urzędowego poświadczenia odbioru' i instaluje
w domyślnym katalogu C:\Program Files\Weryfikator e-UPO).
Dokument należy otworzyć wskazując program o nazwie eupovrfy.exe.
Program wyświetla informacje systemowe o dokumencie (metadane) oraz pozwala na otworzenie pliku dokumentu
i odczytanie jego treści.
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