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WNIOSEK

Prośba o udostępnienie informacji

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z
późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Czy na terenie Gminy są lub w najbliższym czasie będą w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wyznaczone tereny pod
elektrownie fotowoltaiczne?
Z Wyrazami Szacunku
Franciszek Waliczek
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Rawa Mazowiecka, 14 maja 2021 r.

Pan
Franciszek Waliczek
Na podstawie art. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) w związku z wnioskiem z dnia 6 maja 2021 r.
o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej planowanej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie elektrowni fotowoltaicznych informuję, że przyszłe
zamierzenia organów nie są przedmiotem informacji publicznej. Prawo dostępu do informacji
publicznej obejmuje informacje o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania
informacji (por. postanowienie NSA I OSK 8/11 z dnia 19.01.2011 r.). Informacja publiczna
dotyczy sfery faktów, a prawo dostępu do informacji publicznej oznacza dostęp do informacji już
będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego i nie może być utożsamiane z prawem do
inicjowania działań mających na celu wytworzenie informacji jakościowo nowej (por. wyrok
WSA IV SAB/PO 51/15 z dnia 12.08.2015 r.). Zatem, informacja publiczna powinna istnieć w
formie utrwalonej w chwili złożenia wniosku, a więc odnosić się do istniejącego już stanu rzeczy,
do czynności już dokonanych przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji.
Należy również zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) procedurę
sporządzania lub zmiany miejscowego planu inicjuje uchwała o przystąpieniu do jego
sporządzenia/zmiany, którą podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta (art. 14 ust. 4 ustawy).
Jednocześnie informuję, że niektóre miejscowe plany dopuszczają realizację urządzeń do
produkcji energii elektrycznej na bazie energii słonecznej o mocy nie przekraczającej 100 kW.
Wójt Gminy
Rawa Mazowiecka
Michał Michalik
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