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Dotyczy: wniosku o dostęp do informacji publicznej znak KMR/55/2018/2 

 
 W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2018 r. (data wpływu do ZDMK: 29 listopada 2018 r.) w sprawie 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej oznakowania i stanu nawierzchni drogi rowerowej przy ul. 

Monte Cassino, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wzywa wnioskodawcę do uszczegółowienia żądania zawartego 

w wniosku poprzez podanie poprawnego numeru pisma ZDMK, na które powołuje się w treści pisma. 

 Zarząd Dróg Miasta Krakowa, pragnąc zrealizować nadesłany wniosek w pełni, musi być w stanie odzwierciedlić 

całkowicie i bezbłędnie żądanie wnoszącego, tak aby uniknąć niedomówień czy po prostu błędnego udzielenia 

odpowiedzi. Jak bowiem podkreśla się w doktrynie, „nie mamy do czynienia z wnioskiem o udostępnienie informacji 

publicznej, jeśli wnioskodawca nie sprecyzował zakresu żądania, nie nazwał dokumentu (informacji) lub co najmniej 

nie określił kryteriów umożliwiających jego odnalezienie w zbiorze danych. Istotą wszelkich procedur opartych na 

zasadzie skargowości jest wymóg sformułowania przez podmiot uprawniony żądania w komunikatywny sposób. Idzie 

więc o to, aby na podstawie samej tylko treści pisma (lub ustnego wniosku) [...] można było ocenić, że [...] żądanie jest 

dostatecznie zrozumiałe dla adresata obowiązku prawnego [...]. Żądanie oczywiście niejasne, niezrozumiałe nie stanowi 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a brak wyraźnej podstawy prawnej do uzupełniania wniosku powoduje, 

że podmiot powinien ograniczyć się do poinformowania, że wniosek nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji 

publicznej” (zob. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014, s. 447 oraz I. 

Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016, 

komentarz do art. 10, teza 6, LEX/el). 

 Sygnatura pisma ZDMK podana w treści wniosku jest niepełna, co uniemożliwia jego odnalezienie w systemie 

teleinformatycznym obsługującym jednostkę i w dalszej kolejności, poprzez niemożność odniesienia się do jego treści, 

udzielenie odpowiedzi na wniesione pismo. 

 

 

 

p.o. DYREKTOR 

Marcin Hanczakowski 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Jakub Krawczyk – Dział Organizacji i Nadzoru 

nr tel.: 12 616 70 65 

 

 
Otrzymują: 

1 x Adresat 

1 x aa NO 

 
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany  

w prawym górnym rogu pierwszej strony 


