
UCHWAŁA NR LXVIII/587/2023 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada 
Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Głogówka w związku z niewykonywaniem przez niego czynności 
nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku do zawiadomienia skarżącego 
o sposobie załatwienie skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

W dniu 14 grudnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Głogówku wpłynęła skarga na Burmistrza Głogówka 
w związku z nie wykonywaniem przez Organ czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu 
dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.), ustawą z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2001r. , poz. 214), Rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010r. zmieniającym rozporządzenie (WE) 
NR 976/2010 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania, rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz 
metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020r., poz. 1916). 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku przekazał skargę do rozpatrzenia przez Komisję Skarg 
Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2022 r. Komisja Skarg Wniosków 
i Petycji, zapoznała się z treścią skargi. Wyjaśnienia złożył również pracownik Urzędu, inspektor ds. 
planowania przestrzennego. 

W odniesieniu do zawartych w skardze zarzutów, że prowadzony przez organ zbiór danych 
przestrzennych miejscowych planów gminy Głogówek, nie spełnia wymagań nałożonych ww. przepisami 
prawa, gdyż zbiór ten nie zawiera dwóch, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, elementów 
(obiektów przestrzennych) tj. rysunku aktu planowania przestrzennego oraz dokumentu powiązanego 
z aktem planowania przestrzennego, ponadto zbiór danych przestrzennych miejscowych planów 
zagospodarowania nie jest zgodny ze schematem aplikacyjnym GML, wyjaśnia się co następuje: Gmina 
Głogówek korzysta z płatnej usługi firmy GISON Sp z o.o.  Systemy geoinformatyczne, która udostępnia 
dane przestrzenne dotyczące planowania przestrzennego gminy Głogówek na ogólnodostępnej stronie 
internetowej  https://sip.gison.pl/glogowek. Ponadto przeprowadzona została analiza udostepnienia 
informacji danych przestrzennych miejscowych planów zagospodarowania oraz stadium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w wyniku której miejscowe plany oraz stadium 
zgłoszone zostały do bazy danych EZiUDP.  

Dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stadium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek są udostępnione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Firma GISON Sp.  z o.o. zapewnia bezpośredni dostęp do danych 
przestrzennych poprzez usługę WFS. Zgłoszone usługi są każdorazowo weryfikowane i zatwierdzane przez 
organ nadzoru (GUGIK). W dniu 24 listopada 2022r. firma skierowała także w tej kwestii zapytanie do 
Ministra Rozwoju i Technologii, jednak w dalszym ciągu oczekuje na odpowiedź. 

Gmina w żaden sposób nie ogranicza dostępu do informacji publicznej, wręcz przeciwnie, opisane 
wcześniej zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie, bez ograniczeń i nie wymagają jakiejkolwiek 
interakcji klienta z urzędem. Informacja o adresach usług znajduje się zgodnie z przepisami w Ewidencji 
zbiorów danych i usług prowadzonej przez GUGiK oraz jest zawarta również w metadanych utworzonych 
dla zbiorów MPZP i SUIKZP zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej. 

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Miejskiej 
w Głogówku o uznanie skargi za bezzasadną.  
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