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  Poznań, dnia 10 lutego 2023 r. 

 
 
 
 

KS-I-O.0003.1.2023 

 
Pan 
Adam Bogrycewicz 
Radny Województwa Wielkopolskiego 

 
 

Szanowny Panie Radny, 
 
odpowiadając na Pańską interpelację z 19 stycznia 2023 roku w sprawie zapewnienia 

mieszkańcom dostępu do aktualnych informacji publicznych na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuję, co następuje. 

W dniu 15 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5978/2022 

w sprawie przyjęcia, skierowania do uzgodnień oraz przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina 

Noteci.  

Na początku stycznia bieżącego roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego dokonał niewielkiej korekty granic projektowanej formy ochrony przyrody,  

co skutkowało koniecznością ponownego przekazania Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku 

Krajobrazowego Dolina Noteci w celu jego zaakceptowania i skierowania do uzgodnień  

z właściwymi miejscowo radami gmin i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  

w Poznaniu. 

Konsekwencją powyższego było podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 

12 stycznia 2023 r. – uchwały nr 6069/2023 w sprawie przyjęcia, skierowania do uzgodnień 

oraz przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Noteci. Jednocześnie ze względu na nieaktualność 

poprzedniego projektu zasadne było zamieszczenie zapisu o utracie mocy uchwały Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. 

Zawiadomienia o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Noteci opublikowane 

były na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w zakładce Ogłoszenia - w ustawowo przewidzianych terminach. 

Jednocześnie informuję, że procedowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku 

Krajobrazowego Dolina Noteci, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).  

Tym samym, projekt przedmiotowej uchwały został przekazany, celem jego uzgodnienia,  

do właściwych miejscowo rad gmin oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu. 

Niezależnie od powyższego, zawiadamiam, że na etapie projektowania Parku Krajobrazowego 

Dolina Noteci, Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

(zwanego dalej: ZPKWW), oprócz zebrania merytorycznych danych dotyczących 
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przedmiotowego terenu, wielokrotnie brali udział w konsultacjach z przedstawicielami 

lokalnych władz samorządowych. Spotkania te miały na celu zarówno informowanie  

o przebiegu prac nad omawianym parkiem krajobrazowym, jak również zebranie informacji  

i oczekiwań Mieszkańców.  

Pracownicy ZPKWW, analizowali uzyskane dane i wykorzystali je w procesie legislacyjnym – 

celem stworzenia projektu uchwały, spełniającego także – poza oczywistym celem ochrony 

przyrody i krajobrazu Doliny Noteci – oczekiwania lokalnych społeczności, wyrażonych przez 

poszczególne władze samorządowe. 

W odniesieniu natomiast do kwestii dotyczącej braku na dzień 16 stycznia 2023 roku na stronie 

BIP SWW uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2023, 

uprzejmie informuję, że na stronie BIP SWW sprawy dotyczące otwartych konkursów ofert, 

ogłoszeń, czy zawiadomień o przystąpieniu do prac nad projektami uchwał znajdują się  

w odpowiednich katalogach. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego znajdują się w katalogu Ogłoszenia. Materiały do publikacji są przekazywane 

przez dany departament merytoryczny do Departamentu Organizacyjnego i Kadr z określonym 

terminem ich upublicznienia. 

Podkreślić należy, że uchwały udostępniane w katalogu Uchwały Zarządu, są zamieszczane 

niezwłocznie – to znaczy w terminie realnym, uwzględniającym możliwości organizacyjno-

techniczne Urzędu. Terminy na udostępnianie informacji w BIP to materia prawnie  

nieuregulowana. Czas jaki upłynie od daty wytworzenia informacji do daty jej opublikowania  

w BIP zależy od specyfiki danej jednostki oraz jej możliwości organizacyjno-kadrowych, 

fizycznych i technicznych. Terminu niezwłocznie - nie należy utożsamiać z terminem 

natychmiastowym, termin niezwłocznie oznacza bowiem termin realny, mający na względzie 

okoliczności miejsca i czasu – wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2011 w sprawie  

III CSK 282/10. 

Jednocześnie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 902) nie określa, co rozumie przez niezwłoczne udostępnienie informacji. 

Termin ten należy odnieść do innego ustawowego wyrażenia zawartego  

w art. 13 ust 1 cyt. ustawy, dotyczącego udostępnienia informacji publicznej na wniosek bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

W rozumieniu komentowanej ustawy niezwłocznie to okres krótszy niż bez zbędnej zwłoki. 

Wyrażenie bez zbędnej zwłoki nakazuje rozpatrywanie każdego wniosku (przygotowanie 

uchwał do publikacji w BIP SWW) w sposób szybki, ale i wnikliwy zarazem, by zadość uczynić 

żądaniu (publikacji) zarówno co do sposobu jak i formy udostępnienia informacji.  

Zanim uchwały podjęte na danym posiedzeniu Zarządu zostaną upublicznione, trwa ich obieg 

w wersji papierowej i elektronicznej. Referat ds. Obsługi Posiedzeń Zarządu Departamentu 

Organizacyjnego i Kadr, kompletuje podjęte uchwały, które są dostarczane przez 

Departamenty/Biura po danym posiedzeniu Zarządu. Następnie weryfikuje uchwały pod 

względem możliwości ich upublicznienia tj. anonimizacji i wykluczenia z publikacji ze względu 

na obowiązujące przepisy. 

Uchwały podjęte na posiedzeniach Zarządu 5 i 11 stycznia 2023 roku, opublikowane zostały  

23 stycznia br. Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu 12 stycznia 2023 roku opublikowane 

zostały 24 stycznia br. Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu 19 stycznia 2023 roku 

opublikowane zostały 2 lutego br. Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu 26 stycznia  

i 30 stycznia 2023 roku opublikowane zostały 8 lutego br. 
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Uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej SWW zostały zamieszczone przy zachowaniu ww. 

trybu publikacji. 

Uchwały Zarządu nieudostępnione w postaci elektronicznej na stronie biuletynu, mogą zostać 

przekazane w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

 

Z poważaniem 
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Paulina Stochniałek 
CZŁONEK ZARZĄDU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Kancelaria Sejmiku 
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