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Powiadomienie o terminie udostępnienia informacji
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 31 marca 2020 r. powiadamiam, że wnioskowana informacja nie może
być udostępniona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, tj. w terminie wskazanym
w art. 13 ust. 1 ww. ustawy. Wobec powyższego wyznaczam nowy termin udostępnienia
wnioskowanych informacji na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2020 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynął
wniosek o udostępnienie informacji publicznej obejmujący swym zakresem udostępnienie
skanów lub wersji elektronicznych poleceń oraz pism powiadamiających właściwych
ministrów o poleceniach wydanych przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli informacja
publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku podmiot
obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia
oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku. Powodami opóźnienia w udostępnieniu wnioskowanej informacji
jest między innymi okoliczność, że część pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi mając na uwadze trwający stan epidemii, priorytetowo realizuje zadania związane
z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

COVID-19.

Udostępnienie

przedmiotowej informacji publicznej wskazanej we wniosku, wymaga również zgromadzenia
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dokumentów z rożnych komórek organizacyjnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi, co również przekłada się znacząco na niemożność udzielenia tejże informacji
publicznej w terminie zakreślonym przez ustawodawcę.
Podsumowując, powyższe okoliczności bezpośrednio wpłynęły na opóźnienie
w udostępnieniu wnioskowanej informacji publicznej, a tym samym zasadnym jest
przedłużenie terminu na jej udzielenie.
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