
Budziszewice, 02.05.2016

WÓJT GMINY BUDZiSZbWICE
ul. J. Ch. PASKA 66

97-212 BUDZISZEWICE
tel. 44710-24-36 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

tcl./fex44710-23-89

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Nasz znak: RG.1431.6.2016

D E C Y Z J A Nr 1/2016

Na podstawie art. 14 ust. 2 i art. 16 ust l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (tj. Dz. U. 2015 póz. 2058, z późn. zm.) oraz art. 104, art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. póz.23 z późn. zm.) po

rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów, o

udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia treści i postaci umowy/umów

(wraz z załącznikami) o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r.

Wójt Gminy Budziszewice orzeka co następuje:

odmawia się udostępnienia informacji publicznej

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 18.01.2016 r. ( data wpływu do tut. urzędu ) Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, wystąpiło o udostępnienie informacji w

następującym zakresie:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo

komu ( imię, nazwisko lub nazwa, adres) udziela doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania

bezdomnych zwierząt?

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo

komu ( imię, nazwisko lub nazwa, adres) udziela doraźnych zleceń zapewniania opieki

bezdomnym zwierzętom?

3. Ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w

2015 r.? ( nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (

wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r.

W dniu 02.02.2016 r. drogą e -mailową została przesłana odpowiedź na powyższy wniosek, w

której pisano, cyt. „ W odpowiedzi na wniosek, informuję iż w 2015 r. gmina Budziszewice

posiadała umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Pana Longina Siemińskiego.

Zgodnie z umową w/w podmiot zajmował się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz ich



hotelowaniem. Opiekę zapewniono 10 psom. Kotów nie umieszczono w w/w placówce. Koszt

realizacji zadania przewidzianego ustawą to ok. 30 000 zł."

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w dniu 06.04.2016 r. ( data wpływu do tut. urzędu) przesłała

pismo, w którym zwrócono uwagę iż gmina nie udostępniła treści i postaci umowy/umów (wraz z

załącznikami) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r. W związku z powyższym

gmina wysłała w dniu 18.04.2016 r. pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną pismo, w którym

opisano treść umowy zawartej z Panem Longinem Siemińskim. Wskazano obowiązki

zleceniobiorcy oraz koszty wynikające z umowy. Zwrócono również uwagę, iż w umowie znalazł

się zapis o zobowiązaniu się stron do zachowania poufności, w związku z czym nie przesłano

postaci umowy do wglądu. Podkreślono, iż sama treść umowy została przedstawiona w w/w

piśmie. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ponownie wystosowało w dniu 20.04.2016 r. (data

wpływu do tut. urzędu) drogą elektroniczną pismo, w którym wskazano iż zgodnie z art. 6 ust. l

pkt. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej treść i postać dokumentów urzędowych

stanowi informację publiczną. W związku z brakiem udostępnienia postaci umowy,

wnioskodawca oczekuje wydania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Z uwagi na powyższe w dniu 25 kwietnia 2016 r. wystosowano telefonicznie zapytanie do Pana

Longina Siemińskiego, o wypowiedzeniu się w kwestii udzielenia informacji publicznej odnośnie

przekazania postaci umowy do wglądu dla Stowarzyszenie Obrona Zwierząt. W dniu 28.04.2016 r.

otrzymano pismo, w którym Pan Longin Siemiński wskazuje co następuje: (cyt.): „

1. W związku z przeniesieniem na naszą firmę autorsko - prawnej ochrony dla umów, oraz

nagminnym wykorzystywaniem przez podmioty trzecie, umów skonstruowanych na zlecenie

naszej firmy we własnej działalności,

2. Jak również z uwagi na zawarcie w w/w umowie informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nie wyrażamy zgody na udostępnienie umowy 2 dnia 01.01.2015 r. podmiotowi żądającemu dostępu

w ramach Ustawy o dostępie do informacji publicznej. „

Przesłanką odmowy udzielenia informacji publicznej objętych wnioskiem jest to, iż stanowi ona

tajemnicę przedsiębiorcy, która podlega ograniczeniu , o którym mowa w art. 5 ust.l ustawy o

dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w

Warszawie z dnia 5 listopada 2015 r. ( l OSK 2108/14) tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się jako

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiębiorstwa lub inne wartości posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W powyższym przypadku mówić należy

o tajemnicy przedsiębiorcy. Pojęcie to zgodnie z doktryną pokrywa się z pojęciem tajemnicy

przedsiębiorstwa. Zgodnie z w/w wyrokiem sądu: „ Tajemnicę przedsiębiorcy stanowią więc

informacje znane jedynie określonemu kręgowi osób związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę

działalnością, wobec których podjął on wystarczające środki ochrony w celu zachowania ich

poufności ( nie jest wymagana przesłanka gospodarczej wartości informacji jak przy tajemnicy

przedsiębiorstwa). Informacja staje się „tajemnicą", kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania

jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o

niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa).



Utrzymanie danych informacji jako tajemnicy wymaga więc podjęcia przez przedsiębiorcę działań

zmierzających do wyeliminowania możliwości dotarcia do nich przez osoby trzecie w normalnym toku

zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań." W wyroku Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r. ( II SAB/Wa 594/15)mówi się, iż „ na

tajemnicę przedsiębiorstwa składają się zatem takie informacje należące do tego podmiotu, których

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie albo nabycie od osoby nieuprawnionej zagraża lub

narusza interes przedsiębiorcy. Warunkiem respektowania tej tajemnicy jest uprzednie złożenie w

odniesieniu do konkretnych informacji zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępnione."

W/w argumenty, jak również zapisy umowy, przemawiają za odmową udzielenia informacji objętych

wnioskiem Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z dnia 18.01.2016 r. ( data wpływu do tut. urzędu).

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

P O U C Z E Ń I E

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Piotrkowie Trybunalskim. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Budziszewice, w

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

2. a/a
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