
UCHWAŁA NR L/311/2023 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2000) Rada Gminy Zawonia - po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji - uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały skargę 
wniesioną w dniu 15 grudnia 2022 r. przez A. W. na Wójta Gminy Zawonia w zakresie niezapewnienia dostępu 
do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 
pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia i zobowiązuje się ją do 
przesłania skarżącej  odpisu uchwały i uzasadnienia jako zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

W dniu 15 grudnia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP 
wpłynęła skarga A.W. na Wójta Gminy Zawonia w zakresie niezapewnienia dostępu do danych 
przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem 
usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

Przewodniczący Rady Gminy Zawonia nadał bieg skardze kierując ją do Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji,  

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji wyznaczyła posiedzenie Komisji na którym 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające na dzień 09.02.2023 r.  

W odpowiedzi na złożoną skargę Wójt Gminy Zawonia w swoim pisemnym stanowisku poinformował, że 
skarżąca już uprzednio, albowiem pismem z dnia 05 października 2022 roku wniosła skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rzekome niewykonanie przez Wójta Gminy 
Zawonia czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do zbioru danych 
przestrzennych dla planów miejscowych Gminy Zawonia za pośrednictwem pobierania zgodnie z 
przepisami wskazanymi w skardze. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2022 roku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę.  

W związku z wcześniejszą skargą skarżącej wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz w 
związku z obecnie  wniesioną skargą do Rady Gminy, Wójt Gminy Zawonia zwrócił się do firmy GISON 
Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie jako dostawcy Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Zawonia, o 
przeprowadzenie analizy danych przestrzennych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W wyniku tej analizy Wójt 
Gminy Zawonia otrzymał następującą informację: 

„W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych są zgłoszone usługi: wyszukiwania, 
przeglądania oraz pobierania dla zbiorów danych Miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz  danych Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Dla potwierdzenia wskazujemy odniesienie do EZiUDP: 
https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=&rodzaj=&nazwa=zawonia&zbior=&tema
t=&usluga=&adres=  

Dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są udostępniane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Firma GISON Sp. z o.o. zapewnia bezpośredni dostęp do danych 
przestrzennych poprzez usługę WFS. Zgłaszane usługi są każdorazowo weryfikowane i 
akceptowane przez organ nadzorujący (GUGiK). Potwierdzamy dostępność WFS w wersji 1.0 - 
również akceptowane przez organ nadzorujący (GUGiK). Pomimo akceptacji przez GUGIK WFS w 
wersji 1.0 prowadzone są prace nad dostosowaniem WFS do wyższej (wersji 2.0).  Dzięki 
upoważnieniu, które pozyskaliśmy od Państwa w momencie wprowadzenia wyższej wersji WFS 
zostanie to zaktualizowane.” 

Wójt Gminy Zawonia przedstawił załączniki graficzne  zatytułowane: „Zrzut ekranu z dnia 
12.10.2022r. dla weryfikacji poprawności usługi przeglądania na stronie internetowej 
geoportal.gov.pl dotyczącej studium   
Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6797317”oraz 
„Zrzut ekranu z dnia 12.10.2022r. dla weryfikacji poprawności usług przeglądania na stronie 
internetowej geoportal.gov.pl dotyczących planów miejscowych  
Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6797319 ” 
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W Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych Gmina Zawonia zgłosiła również usługi pobierania dla 
zbiorów danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, które po poprawnym 
wprowadzeniu w danym programie funkcjonują bez przeszkód.  

Wójt Gminy Zawonia utworzył i prowadzi, w tym aktualizuje oraz udostępnia, zbiór danych przestrzennych 
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 214). Dane te obejmują wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 67a ust. 3 ww. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nieodpłatnie za pośrednictwem usług, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze i informacji przestrzennej. 
Udostępniony zbiór Aktów Planowa Przestrzennego jest zgodny ze schematem aplikacyjnym określonym 
przez rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zawonia w ramach wypracowanego stanowiska w sprawie 
zasadności skargi zawnioskowała do Rady Gminy Zawoni o uznanie skargi za niezasadną.  

Rada Gminy Zawonia mając na uwadze powyższe i przyjmując za własne ustalenia Komisji uznaje, że 
skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2022 r. przez A. W. jest nieuzasadniona. Rada Gminy Zawonia uznaje, 
że brak jest podstaw do uznania, że Wójt Gminy Zawonia dopuścił się nienależytego wykonywania 
ciążących na nim zadań w zakresie objętym złożoną skargą. 
 
 
Pouczenie: Zgodnie z art. 239 k.p.a., 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. 
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