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Wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udzielenie mi informacji 
publicznych w postaci: 

 
           Jakie czynności podejmie Naczelnik Pierwszego Urzedu Skarbowego w 
celu zapewnienia należnych budżetowi państwa dochodów z podatku VAT od 
sprzedaży kart postojowych przez Gminę Częstochowa.   
 
Podstawa prawna: art 6 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) 

Gminy zawierają umowy dystrybucji z pośrednikami, których wyłaniają w 
drodze przetargu. Umowy te są w istocie umowami sprzedaży kart postojowych. 
Żadne zapisy w tych umowach nie mogą wpływać na istniejący obiektywnie 
obowiązek podatkowy w tym zakresie, to znaczy nie mogą tego obowiązku 
anulować ani przenosić z podmiotu na podmiot.  Na podstawie tych umów 
podmioty pośredniczące sprzedają karty postojowe. W zamian za co otrzymują 
prowizję od ich wartości nominalnej. Od obrotu kartami postojowymi nie 
pobiera się w ogóle podatku VAT. Dzieje się tak, ponieważ gminy bezzasadnie 
uznają, że sprzedając karty parkingowe nie dokonują dostawy towaru, ale 
pobierają należną im na podstawie ustawy daninę publiczną. Jednakże odbywa 
się to na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z podmiotami trzecimi i 
nie jest w żaden sposób skorelowane z wypełnieniem karty postojowej.  
Innymi słowy samo zakupienie karty postojowej nie jest równoznaczne z 
wniesieniem opłaty postojowej, co nastąpi dopiero w związku z postojem 
pojazdu w strefie płatnego parkowania i wypełnieniem karty.  
Co więcej gminy wprowadzają w błąd podmioty, z którymi mają umowy (np. 
RUCH SA), że czynności sprzedaży kart postojowych są zwolnione z podatku 
VAT. 

Takie stanowisko gmin stoi w sprzeczności z katalogiem zwolnień podatkowych 
wykazanych w art. 43 i 44 ustawy o VAT. O kartach postojowych nie ma tam 
mowy. W opisanej sytuacji, nie może być także mowy o rozszerzającej 
interpretacji przepisów ustawowych zwalniających od podatku VAT.  



Wniosek dotyczy informacji publicznej nie przetworzonej (prostej), która 
jest niedostępna w BIP.  
    Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji w następujący sposób : 

- przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres: pawel@lechowski.com.pl 
     wg stanu aktualnego  
 W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926). 

  Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, 
gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym.  
Przed wskazaniem innego dysponenta dysponent informacji publicznej podejmuje stosowne 
czynności celem potwierdzenia  możliwości  uzyskania przez  zainteresowanego zapoznania 
się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie 
informacji. 
    Odmowa udostępnienia informacji jak i umorzenie postępowania o udostępnienie 
informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego.  
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
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