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Santok, dnia 23.09.2020 r. 

Po rozpoznaniu Pani wniosku z dnia 14.09.2020 r. Wqjt Gminy Santok na podstawie art. 
16 ust. 1 a contrario ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1429 z pozn. zm.) przekazuj? nast^puj^ce informacje dotycz^ce Gminy Santok: 

1. liczba mieszkancow ogolem - 8674; 
2. liczba wyborcow uj?tych w rejestrze wyborcow - 6851; 
3. liczb osob od urodzenia do 18 roku zycia - 1882; 
4. liczb osob powyzej 18 roku zycia-6792. 

Jednoczesnie informuje, ze wniosek w cz?sci, dotycz^cej udost^pnienia wykazu osob 
z podaniem imienia i nazwiska, uj?tych w rejestrze wyborcow oraz rejestrze mieszkancow, nie 
odnosi si? do informacji publicznej w rozumieniu przepisow ustawy, wobec czego organ 
odmawia udost?pnienia wnioskowanych informacji. 

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

Wnioskodawczyni Pani wniosla przez e-mail w dniu 14.09.2020 r. 
0 udost?pnienie jej informacji publicznej dotycz^cej podania liczby mieszkancow gminy 
z uwzgl?dnieniem osob w wieku do 18 roku zycia oraz osob w wieku powyzej 18 roku zycia, 
a takze udzielenia jej wykazu osob z podaniem imienia i nazwiska uj?tych w rejestrze wyborcow 
oraz rejestrze mieszkancow. W cz?sci dotyczqcej udzielenia wykazu osob z podaniem imienia 
1 nazwiska uj?tych w rejestrze wyborcow oraz rejestrze mieszkancow Wqjt Gminy odmawia 
udost?pnienia tych danych. - - . ' - • 

Udost?pnienie informacji publicznej w postaci rejestru wyborcow nast?puje tylko wowczas, gdy 
zlozony zostai pisemny wniosek i tylko poprzez wgl^d do rejestru w urz?dzie gminy. Przepisy 
ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz 
rozporz^dzenie wykonawcze do tej ustawy, tj. Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych 
i Administracji z dnia 27.07.2011 r. w sprawie rejestru wyborcow oraz trybu przekazywania przez 
Rzeczpospolitq Polsk^ innym panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej danych zawartych 
w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316) maj^ w tym wzgl?dzie status lex specialis wobec 
innych regulacji, w tym w stosunku do ustawy o dost?pie do informacji publicznej. Art. 18 § 12 
k.w. postanowiono, ze rejestr wyborcow jest udost?pniany, na pisemny wniosek, do wgl^du 
w urz?dzie gminy. Z kolei, jak wynika z § 12 r.r.w., rejestr wyborcow udost?pnia si? do wgl^du 
w urz?dzie gminy na pisemny wniosek. Udost?pnienie rejestru wyborcow polega na przedlozeniu 
wydruku danych wyborcy, ktorego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie 
niezb?dnym do wniesienia reklamacji, o ktorej mowa w art. 22 § 1 k.w. Z literalnego brzmienia 
W W . zapisow aktow prawnych wynika wi?c jednoznacznie, ze jedyn^ form^ udost?pnienia 
informacji z ww. rejestru - jest umozliwienie wgl^du wnioskodawcy. Ustawodawca nie 
przewiduje udost?pniania ww. informacji w innej formic, czy to telefonicznie, mailowo czy 
poprzez e-PUAP. Udost?pnienie informacji publicznej w postaci rejestru wyborcow nast?puje 
tylko wowczas gdy zlozony zostai pisemny wniosek, dotycz^cy konkretnej osoby i tylko poprzez 
wgl^d do rejestru w urz?dzie gminy. 



Przepisy ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 
z pozn. zm.) maj^ w tym wzgl^dzie status lex specialis wobec innych regulacji, w tym 
w stosunku do ustawy o dost?pie do informacji publicznej. Art. 47 ust.l u.e.l. wskazuje sposob 
udost?pnienia danych z rejestru mieszkancow. Udost?pnienie nast?puje na wniosek zlozony 
w formic pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu srodkow komunikacji 
elektronicznej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne. Dane te ŝ  przekazywane, w zaleznosci 
od zadania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy 
wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne. Z kolei 
Art. 45 u.e.l. wskazuje prawo dost?pu do danych zawartych w ewidencji ludnosci osobie, ktorej 
dane ŝ  przetwarzane w rejestrze PESEL, umozliwia si? jej wgl^d do rejestru w zakresie danych 
dotycz^cych tej osoby, przy wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej, po 
uwierzytelnieniu jej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne. Natomiast art. 46 u.e.l. wskazuje dost?p 
do danych podmiotow nieb?d^cych dysponentami danych. 

Dane z rejestru PESEL oraz rejestrow mieszkancow w zakresie niezb?dnym do realizacji ich 
ustawowych zadah udost?pnia si? nast?puJ4cym podmiotom: organom administracji publicznej, 
ŝ dom i prokuraturze, Policji, Strazy Granicznej, Strazy Marszalkowskiej, Sluzbie Wi?ziennej, 
Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbie Wywiadu Wojskowego, Sluzbie Celno-Skarbowej, 
Zandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczehstwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, Sluzbie 
Ochrony Panstwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum 
Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strazom gminnym (miejskim), komomikom 
s^dowym - wyl^cznie w zakresie niezb?dnym do prowadzenia przez nich post?powania 
egzekucyjnego lub zabezpieczaj^cego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku 
lub sporz^dzania spisu inwentarza, panstwowym i samorz^dowym jednostkom organizacyjnym 
oraz innym podmiotom - w zakresie niezb?dnym do realizacji zadah publicznych okreslonych 
w odr?bnych przepisach, Polskiemu Czerwonemu Krzyzowi, w zakresie danych osob 
poszukiwanych. 

Dane mog^ bye udost?pnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jezeli wykazq w tym interes 
prawny, jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 
publicznej, jezeli po wykorzystaniu dane te zostan^ poddane takiej modyfikacji, ktora nie pozwoli 
ustalic tozsamosci osob, ktorych dane dotyczy, innym osobom i jednostkom organizacyjnym, 
jezeli wykaz^ interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osob, 
ktorych dane dotyczy, podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz 
podmiotom wydaj^cym srodki identyfikacji elektronicznej w systemic identyfikacji elektronicznej 
zgodnie z ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) w celu wydania srodka identyfikacji elektroniczne, kwalifikowanym 
dostawcom uslug zaufania swiadcz^cym kwalifikowane uslugi podpisu elektronicznego 
wpisanym do rejestru, o ktorym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

Wobec faktu, ze zlozony wniosek w cz?sci, dotycz^cej udzielenia wykazu osob z podaniem 
imienia i nazwiska uj?tych w rejestrze wyborcow oraz rejestrze mieszkancow nie dotyczy 
konkretnie wskazanych osob i konkretnych faktow, a wi?c informacji publicznej, zas tryb 
wnioskowania o udost?pnienie tych danych przewidujq inne przepisy, do wniosku nie znajdzie 
zastosowania ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej. 

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wst?pie. 


