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Rady Gminy Załuski 

z dnia  r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski 

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy  7 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 

r., poz. 559 ze zm.), w związku  z  art.  229 pkt 3 oraz  art  237 § 1 i * 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

-- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. L. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)oraz w  LW.  z *57 pkt.1 

oraz § 58 pkt 1.2 i 3 Uchwały Rady Gmin taluski Nr 27 1:L111/2018 w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Załuski ( Dz. Urz. Woj. Mu .z dnia 6 .t. 7018 poz. 10687), Rada Gminy Załuski 

uchwala, co następuje: 

Uznać  za bezzasadną  skargę  zlozor:i " Panią  A.W. na Wójta Gminy Załuski, w 

związku  z niewykonywaniem przez niego prawem, polegających na zapewnieniu 

dostępu do danych przestrzennych dot)t.i3c:,, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

*2  

Zobowiązuje się  Przewodniczącą  Rady Gminy Załuski do poinformowania skarżącej o sposobie 

załatwienia skargi. 

§3  

Integralną  część  uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

§4  

Poucza się  skarżącą  o treści  art.  239 § I. zgodnie z którym w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną  i jej bezzasadność  wykazano w odpowiedzi na skargę, a 

skarżący ponowił  skargę  bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać  swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią  adnotacją  w aktach sprawy - bez 

zawiadamiania skarżącego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski 

Agnieszka Dąbrowska 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski 

W dniu 14 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy w Załuskach wpłynęła drogą  elektroniczną  
skarga złożona przez Panią  A. W. na Wójta Gminy Załuski, w związku z niewykonywaniem 
przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych 
przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 
pośrednictwem usług danych przestrzennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a 
zwłaszcza: 

- art.  67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 503 ze zm.), 
- ustawą  z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz. U z 2021 r. 
poz. 214), 
- Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 
2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania 
i usług przekształcania, wraz z Wytycznymi technicznymi w sprawie implementacji 
usług pobierania  INSPIRE (Technical Guidance  for  the implementation of INSPIRE 
Download Services),  
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 
2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U 2020 r. poz. 1916). 

Rozpatrywaniem skarg zajmuje się  Komisja Skarg Wniosków i Petycji, która na 
posiedzeniu 28 grudnia 2022 r. po zapoznaniu się  z treścią  skargi, wyjaśnieniami złożonymi 
przez pracownika Urzędu Gminy Załuski, zajmującego się  planowaniem przestrzennym oraz 
pismem złożonym przez firmę  GISON  Sp.  z o.o., dostawcę  Systemu Informacji Przestrzennej 
dla gminy Załuski, uznała skargę  w całości za bezzasadną. 

Zgłaszane i aktualizowane przez firmę  GISON  Sp.  z o.o. usługi są  każdorazowo 
weryfikowane i akceptowane przez organ nadzorujący (GUGiK — Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii) oraz zasilane w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii nie zgłaszał  i nie zgłasza zastrzeżeń  do zgłaszanych adresów usług. 

Opracowane pliki GML dla wszystkich obowiązujących uchwal, jak i zbiory  APP  dla 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zbiory  APP  dla Studium 
Uwarunkowań  zostały wykonane poprawnie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych 
oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego - i przechodzą  poprawną  
walidację  poprzez oficjalną  i wspieraną  przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
wtyczkę APP dla aplikacji QGIS lub walidator online  
(https://aplikacje.gov.pliappłgov  xml validator/#0. 



Zauważyć  przy tym należy, że ustawodawca wymaga jedynie zapewnienia dostępu do 
zbiorów aktów planowania przestrzennego  (APP),  co wynika z treści przepisu  art.  67a ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za pomocą  usługi pobierania, w zakresie 
zdefiniowanym w przepisie  art.  9 ust. 1 pkt 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, 
która jest implementacją  przepisów  INSPIRE  na grunt prawa krajowego, gdzie wyraźnie 
wskazuje się, iż  usługi pobierania mają  umożliwiać  „pobieranie kopii zbiorów", przy czym 
zarówno przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej jak i ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia dotyczące zbiorów danych, nie 
wymagają  żadnej konkretnej implementacji usług pobierania. 

Urząd Gminy w Zaluskach zapewnia w tej chwili prawidłowy i kompletny dostęp do 
danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. za pomocą  usługi pobierania oraz w 
postaci zgodnej ze specyfikacją  i wymaganiami rozporządzenia. 

Gmina Załuski nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej. Wręcz 
przeciwnie, zapewnia wszystkim obywatelom, firmom i instytucjom publicznym bezpośredni 
dostęp do aktualnych danych przestrzennych gminy Załuski. 

W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są  
organami kolegialnymi, jedyną  formą  prawną, w której Rada Gminy Załuski może 
wypowiedzieć  się  w przedmiotowej skardze, jest uchwała. 

Biorąc pod uwagę  powyższe, podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną  
wydaje się  uzasadnione. 
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