
Wydziat Budzetowo - Ksieqowy dla Ozielnicy Ursyn6w prowadzi ewidencje
i rozliczanie wplat czynszu ustalonego w oparciu 0 przepisy urnowa dzierzawy z dnia
2.10.1997 r. Rep. A Nr 13556/97, kt6rej stronami set: jako dzierzawca Spoldzielnia
Mieszkaniowa Przy Metrze oraz na podstawie wyroku sadoweqo z dnia 4.09.2013 r.
Sygn. akt. I ACa 395/13 takze Sp6tdzielnia Mieszkaniowa Miqdalowa II. Informacja
o wysokosci czynszu dzierzawneqo Spoldzielni Mieszkaniowej przy Metrze jak
rowniez Spoldzielni Mieszkaniowej Miqdalowa II na podstawie zawartej umowy
dzierzawy stanowi informacje publiczna w rozumieniu ustawy 0 dostepie do
informacji publicznej.

UZASADNIENIE

odmawia sle udostepnienia informacji publicznej.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Oz. U. z 2013 r. poz. 267 ze. zm.) oraz art. 16
w zwiazku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnla 2001 r. 0 dostepie do informacji
publicznej (tj. Oz. U.2014, poz. 782 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
24.02.2015 Pana Zbigniewa Sarata zam. w Warszawie ul. Lanciego 9b 0 udzielenie
informacji publicznej w przedmiocie: przekazania informacji 0 kwocie aktualnego
zadluzenie z uwzqlednienlem odsetek za zwloke spoldzielni Przy Metrze i Migda~owa
II z tytuhi czynsz dzierzawneqo dz. nr ew. 4/1 oraz 4/3 z obszaru 1-11-05
o powierzchni 3,0281 ha, orzeka sie, co nastepu]e:
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W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

.Jednakze zgodnie z art. 5 ust.1 tej ustawy, prawo do informacji publicznej
podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach 0 ochronie
informacji niejawnych oraz 0 ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Charakter zadanych danych dotyczy indywidualnie oznaczonego podmiotu oraz
wzajemnych rozliczeri miedzy kontrahentami i w tym przypadku wyze] wymienione
dane podleqaja ochronie na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)
Ponadto analizujac zgtoszone przez strone zadanie 0 ujawnienia ewentualnych
zaleqtosci podmiotu jakim jest Sp6tdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze jak rowniez
Sp6tdzielni Mieszkaniowej Migdatowa II wobec wierzyciela tj. Miasta Stotecznego
Warszawa nalezy zauwazyc, iz wszelkie dokumenty potwierdzajace fakt niezalegania
w naleznosclach finansowych, do kt6rych nie stosuje sie przepis6w ustawy
Ordynacja Podatkowa lub stwierdzalace stan zaleqlosci sa wydawane na wniosek
osoby/podmiotu, kt6rej to zobowiazanie bezposrednio dotyczy. Zatem strona
w sprawie rnoze bye platnik danej oplaty lub jej pelnomocnik czy tez spadkobierca
badz nastepca prawny. Do wniosku nie dolaczyt Pan zadnych dokument6w, ze S.M.
przy Metrze czy S. M. Migdatowa II potwierdza Pana prawo do uzyskania ww.
informacji, ani tez Urzad nie otrzyrnal upowaznienia do udzielenia informacji osobom
trzecim.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wniosl zapytanie 0 stan finansowych
rozliczeri porniedzy wtasclclelern nleruchornosci tj. Miastem Stolecznyrn Warszawa
a dzierzawcarni tj. Spoldzielnia Mieszkaniowa przy Metrze oraz Spoldzielnia
Mieszkaniowa Migdatowa II, przy czym wnioskodawca w zaden spos6b nie
reprezentuje ani wlasciciela nieruchornosci ani dzierzawcow i wystepuje tu jak
opisuje we wniosku jako osoba fizyczna -osoba trzecia. Wspomniani wyze]
dzierzawcy to osoby prawne - spcldzielnie, kt6rych stan rozrachunk6w
(zaleqlosc/nadplata) w zakresie optat za dzierzawe nieruchornosci nie rnoze bye
ujawniona osobie postronnej z uwagi na tzw. tajemnice przedsieblorcy. Ujawnienie
wysokosci ewentualnego zadluzenia rnoze negatywnie wptynac na wizerunek oraz
biezaca dzialalnosc Sp6tdzielni, w tym zachwiac zaufanie do pracy Zarzadu
Spoldzielni co w znacznym stopniu mogtoby utrudnic tym podmiotom wszelkie
negocjacje gospodarcze. W konsekwencji rozpowszechnienie informacji 0 wysokosci
ewentualnego zadluzenia w kontaktach z innymi kontrahentami w tym z instytucjami
finansowymi rnoze spowodowac nieodwracalne straty na przyklad poprzez trudnosci
w staraniach 0 kredyty, badz odrnowe ich udzielenia, co rowniez rnoze doprowadzic
do braku stabllnoscl finansowej a nawet do postawienia spoldzielni w stan upadtosci,
W niniejszej sprawie mamy do czynienia z ochrona interesu gospodarczego
spoldzielni, Do Sp6tdzielni nalezy bowiem decyzja 0 ujawnieniu jedynie swoim
czlonkorn ewentualnych zaleqlosci finansowych. Urzad nie otrzyrnal zezwolenia od
S.M. przy Metrze oraz S.M. Migdatowa II do ujawnienia wnioskowanych danych
finansowych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych w toku postepowania materiat6w
dowodowych stanowisko w sprawie odmowy udostepnienia ww. informacji
przedstawili: Gt6wny Ksleqowy Dzielnicy Ursyn6w m. st. Warszawy Maria Zak oraz
Kierownik Referatu Ksieqowosci Dochod6w Wydziatu Budzetowo Ksieqoweqo dla
Dzielnicy Ursyn6wWtodzimierz Gieleciriski



z Up. PREZYDENTA M,ST. WARSZAWY

BU""~!(~~

Otrzymuja:
1. adresat
2. SpoldzielniaMieszkaniowa przy Metrze
3. SpoldzielniaMieszkaniowa Migda{owa II
4. aa.

Od niniejszej decyzji sluzy Stronie odwolanie do Samorzq_dowegoKolegium
Odwolawczego w Warszawie, u. Kielecka 44, za posrednictwern Prezydenta m. st.
Warszawy - Urzad Dzielnicy Ursynow m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777
Warszawa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

POUCZENIE


