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Spr

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429; dalej jako: UDP) zwracam się z 
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (w zakresie czasowym od rozpoczęcia jej 
archiwizacji) w przedmiocie: wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia dla elektrowni wiatrowych w zakresie zgodnym z poniższą 
tabelą:
Data wydania 

decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

zgody na 
realizację 

przedsięwzięcia 
(lub data złożenia 

wniosku o 
decyzję/zmianę 

decyzji, jeśli 
decyzja nie 

została jeszcze 
wydana)

Nr decyzji Nazwa 
inwestora

Liczba elektrowni 
wiatrowych w decyzji

Łączna moc 
farmy wiatrowej

Nr działki, 
nazwa 
obrębu

Czy inwestycja 
została 

zrealizowana 
(Tak/Nie)

Proszę także o podanie informacji czy decyzja (decyzje) są ostateczne w rozumieniu art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Proszę o udostępnienie przedmiotowej informacji w postaci elektronicznej, w formie 
wypełnionej tabeli, przesłanej na adres:
Jednocześnie, uprzedzając ewentualne wątpliwości, nadmieniam, że wydane przez organy 
administracji publicznej akty administracyjne (w tym decyzje administracyjne), zgodnie z art. 
6 ust. 1 pkt 4 lit. a UDP są niewątpliwie informacją publiczną, która podlega udostępnieniu.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 UDP od wnioskodawcy wykonującego prawo do informacji publicznej 
nie wolno żądać wykazania interesu prawnego ani faktycznego w dostępie do takiej 
informacji.



Należy również zauważyć, że w przypadku, w którym adresatem decyzji administracyjnej jest 
osoba prawna nie musi być (a wręcz nie powinno) przedmiotem anonimizacji (zakreślania 
danych), z uwagi na fakt, że osoby prawne nie korzystają z ochrony przewidzianej 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, s. 1). Podobnie, nie 
podlegają ochronie z zakresu danych osobowych osoby fizyczne będące adresatami decyzji 
administracyjnych jako przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą).
Z tego też względu, nawet przy znacznej ilości wydanych decyzji objętych wnioskiem, nadal 
pozostaną one zbiorem informacji prostych. W efekcie nie można uznać ich za informację 
przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 UDP co oznacza, że wnioskodawca nie ma 
obowiązku wykazywania interesu publicznego w uzyskaniu takiej informacji.
Decyzja w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia 
nie może również stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1010). Zgodnie z przywołanym przepisem, przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy 
rozumieć informacje techniczne, technologiczne organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Z zawartej definicji 
wynika, ze tajemnica przedsiębiorstwa stanowi „p. niechronione jeszcze prawami wyłącznymi 
(przed ich publikacją) wynalazki, wzory użytkowe lub zdobnicze, czy znaki towarowe, a 
także plany techniczne, analizy występowania złóż kopalin, listy klientów, metody kontroli 
jakości towarów i usług, sposoby marketingu, organizacji pracy, nieopublikowane utwory 
itp.” (S. Sołtysiński, S. Gogulski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz, Warszawa 2019, Legalis). A zatem, nawet przy tak szeroko rozmienianej 
tajemnicy, nie sposób uznać, że informacja w zakresie kto zamierza realizować projekty farm 
wiatrowych i ogólne zawarte w środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dane o tych inwestycjach nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Ponadto informacja, aby stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa powinna posiadać wartość 
gospodarczą. Informacja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia takiej bezpośredniej wartości nie posiada.
Ze względu na powyższe wnoszę o udzielenie informacji jak na wstępie.
Oświadczam również, że wnioskodawca wyraża zgodę na poniesienie kosztów związanych z 
nakładami na materiały niezbędne do udzielenia informacji publicznej w żądanej formie.


