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Od: sekretariat@ug.mielec.pl 
Do: proton@ug.mielec.pl 
DW:
BCC::
Data: 2018-08-27 08:32:53
Temat: FW: Mielec GW - wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
Załączniki:

T

U rząd  G m iny  M ielec
Data
wpl. 11 08. 2018 *

N r / S U ^ f ...

Sent: Monday, August 27, 2018 7:57 AM 
To: sekretariat@ug.mielec.pl
Subject: Mielec GW - wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wójt Gminy Mielec 

Urząd Gminy Mielec 

ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm., dalej: DIP), niniejszym wnoszę o udostępnienie 
w ustawowym terminie 14 dni informacji o:

wysokości stosowanej przez gminę stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za rok z tytułu 
umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. 
zm.) dalej: PT,

treści uchwały organu uchwałodawczego gminy, określającej aktualną wysokość opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) dalej: UDP, poprzez podanie numeru uchwały, 
daty jej uchwalenia oraz miejsca jej ogłoszenia, a w miarę możliwości -  przesłanie jej treści,
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przedsiębiorcach telekomunikacyjnych w rozumieniu PT uiszczających na rzecz gminy opłaty za 
zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury 
telekomunikacyjnej na podstawie art. 40 ust. 5 UDP, wraz z

wysokością uiszczanych przez te podmioty opłat w skali roku -  odpowiednio w latach 2017-2018 
(poprzez wskazanie jaką kwotę uiszcza każdy z tych podmiotów rocznie).

Jednocześnie precyzuję, iż pytania nr 3 i 4 dotyczą wszystkich przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, którzy uiszczali opłaty w latach 2017-2018, nawet jeśli pozwolenie 
na zajęcie pasa drogowego zostało wydane przed 2017 rokiem.

Udzielenie odpowiedzi jest obowiązkiem nawet wtedy, gdy uchwała, o której mowa w pkt 2 
powyżej nie określa osobnych stawek za urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, w związku 
z czym stawki stosowane wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych są takie same jak w 
przypadku innych podmiotów umieszczających urządzenia infrastruktury technicznej.

Brak prowadzenia osobnej ewidencji dotyczącej przedsiębiorców telekomunikacyjnych i 
umieszczanych przez nich urządzeń nie zwalnia z obowiązku udzielenia odpowiedzi.
Zaznaczam, że udzielenie informacji publicznej może być obarczone obowiązkiem przejrzenia 
wszystkich decyzji udzielających zezwolenia na zajęcie pasa drogowe w celu określonym 
w art. 40 ust. 2 pkt 2 UPD i wskazanie tylko tych podmiotów, którzy mają status przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego zgodnie z PT oraz wskazanie uiszczanych przez nich opłat. Jednocześnie 
informuję, że rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest dostępny na stronie Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej: https://bin.uke.gov.pl/rpt/.

Krajowa Izba Komunikacji Ethemetowej (KIKE) jest izbą gospodarczą, zrzeszającą małych 
i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. KIKE będzie wykorzystywała uzyskanie 
informacje w celach statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 DIP, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, 
tj. informacja służąca wykonywaniu zadań publicznych lub wiążąca się ogólnie z działalnością 
podmiotu administracji publicznej (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie z dnia 9 stycznia 2018 roku, sygn. akt: II SAB/Ol 127/17).

Nie ma wątpliwości co do tego, że informacje, o których udzielenie wnoszę, są informacjami 
publicznymi. Informacje dotyczące warunków finansowych, na jakich organ wykonawczy gminy 
udostępnia pas drogowy, w tym wysokość opłat uiszczanych przez przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych na podstawie art. 40 ust. 5 UPD, wiążą się bezpośrednio z działaniami 
podejmowanymi przez organ wykonawczy gminy jako zarządcę dróg gminnych. Ustawa wyraźne 
nakłada na organ uchwałodawczy Gminy obowiązek związany z określeniem wysokości 
przywołanej opłaty (art. 40 ust. 8 UPD).

Również wpływy z tytułu opłaty uiszczanej przez przedsiębiorców na podstawie 
art. 40 ust. 5 UPD stanowią informację publiczną. Należy zauważyć, że wszelkie działania 
organów publicznych, w tym gmin, w zakresie wykonywanych zadań publicznych winny być 
transparentne i poddane kontroli społecznej. Dotyczy to także wysokości uzyskanych w wyniku
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tej działalności środków publicznych. Wpływy otrzymywane z tytułu opłat uiszczanych na 
podstawie art. 40 ust. 5 UPD są bowiem środkami publicznymi.

Umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym może nastąpić na podstawie 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wydawanego w trybie określonym w art. 40 UDP.

Wnoszę o udostępnienie informacji wskazanych w niniejszym wniosku i przekazanie ich na adres 
e-mail:

Z poważaniem,
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