
UCHWAŁA NR LII.418.2023 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na niewykonanie przez Wójta czynności nakazanych prawem, 
polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz §41 załącznika 
nr 1.1 do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XXXVI.285.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 
19 listopada 2021 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2021 r. poz.10404) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Panią Annę Woźniak w dniu 6 grudnia 2023 roku 
w sprawie niewykonania przez Wójta czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do 
danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowala zobowiązując do 
powiadomienia wnoszącego o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z załącznikiem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

W dniu 6.12.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęła skarga na Wójta Gminy Kowala (dalej: Wójt) złożona przez 
Panią Annę Woźniak (pismo datowane na dzień 2.12.2022 r.). Przedmiotem skargi jest niewykonanie przez 
Wójta czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych 
dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 

1.art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

2.ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214), 

3.rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UW) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania 

4.rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r w sprawie 
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Z treści skargi można wywnioskować, że przedmiotem skargi jest bezczynność Wójta w zakresie 
zapewnienia prawidłowego dostępu do danych przestrzennych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

Komisja w toku rozpoznania sprawy zwróciła się o ustosunkowanie do przedmiotowej Skargi do Geo-
System Sp. z o.o. Przedstawiciel Spółki wskazał, że Skarga jest bezzasadna. Gmina zapewnia bowiem 
w tej chwili prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. za pomocą 
usługi pobierania oraz w postaci zgodnej ze specyfikacją. Z treści stanowiska wynika, że Gmina udostępnia 
zbiory danych przestrzennych MPZP i SUIKZP zgodnie z art. 9. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą usługi danych przestrzennych 
pobierania tj. "umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, 
bezpośredni dostęp do tych zbiorów". W dokumencie Standardy Danych i Usług Danych 
Przestrzennych stwierdza się, że: 

W praktyce możliwa jest implementacja dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne 
wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne): 

·Usługi pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych 

·Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem 

Usługa ATOM jest właśnie usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów 
zestawów) danych - potwierdzają to m.in. informacje zawarte na stronie Geoportal.gov.pl prowadzonej 
przez Główny Urząd geodezji i Kartografii. 

Usługa ATOM udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnego ze 
schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym - co wynika 
z  par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodność ze schematem oznacza m.in., że zbiór danych zawiera wszystkie obiekty wymagane w 
rozporządzeniu tj.: 

·app:AktPlanowaniaPrzestrzennego (akt planowania przestrzennego) 

·app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego (rysunek aktu planowania przestrzennego) 

·app:DokumentFormalny (dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego) 

Sprawdzenia zgodności pobranego poprzez usługę pliku ze zbiorem danych APP można dokonać  
w jednym z narzędzi dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - poprzez wtyczkę APP dla 
aplikacji QGIS lub walidator online. 

Zatem stan faktyczny jest następujący: 

·gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi pobierania, 

·zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją 
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Zatem, Gmina nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej. Wręcz przeciwnie, 
opisane wcześniej zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie i 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 i 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. 

Wobec powyższego, Komisja uznała co następuje: 

Skarga jest bezzasadna.  

W pierwszej kolejności należało ustalić, czy Wójt pozostawał w bezczynności. Z bezczynnością organu 
mamy do czynienia wówczas, gdy w ustalonym przepisami terminie Organ ten nie podjął żadnych 
czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku 
nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, albo nie podjął 
stosownej czynności materialnej. 

W opinii Komisji Wójt nie jest bezczynny w zakresie zapewnienia prawidłowego dostępu do danych 
przestrzennych. Gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi pobierania 

W odniesieniu do zawartych w skardze zarzutów, że prowadzony przez organ zbiór danych 
przestrzennych miejscowych planów Gminy Kowala, nie spełnia wymagań nałożonych ww. przepisami 
prawa, gdyż zbiór ten nie zawiera wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, elementów (obiektów 
przestrzennych) tj. rysunku aktu planowania przestrzennego oraz dokumentu powiązanego z aktem 
planowania przestrzennego, ponadto, ww. zbiór danych przestrzennych miejscowych planów nie jest 
zgodny ze schematem aplikacyjnym GML, wyjaśnia się, co następuje: 

Usługa ATOM jest prawidłową i umocowaną w wytycznych INSPIRE usługą służącą do pobierania 
predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów 
zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu 
danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych. 
W przypadku technologii Geo-System zbiór jest udostępniany bezpośrednio z tego samego źródła jak przez 
usługę WFS. ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. 
Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są na stronach Komisji Europejskiej 
w dokumencie Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf. Dokument ten wymienia standard 
ATOM na równi ze standardem WFS jako jedną z dwóch możliwych implementacji usługi pobierania 
w rozumieniu przepisów o INSPIRE. Zgodnie z art. 9. 1. ppkt 3) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (która jest implementacją przepisów INSPIRE na grunt prawa 
krajowego) usługi pobierania umożliwiają "pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to 
wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów". Usługa ATOM umożliwia pobieranie zbioru danych (w 
tym przypadku zbioru danych APP), tak więc jak najbardziej zapewnia zgodność z ustawą o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

Usługa ATOM udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnego ze 
schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym - co wynika 
z  par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto, Komisja nie podziela także zarzutu dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej. 
Po pierwsze jest on sformułowany nieprecyzyjnie. Niemniej, Komisja uważa, że skoro opisane wcześniej 
zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie i bez ograniczeń i nie wymagają jakiejkolwiek interakcji 
klienta z urzędem, to istnieje pełen dostęp do informacji publicznej. 

Na koniec należy podnieść, że Komisja nie podziela tezy orzeczniczej wywiedzionej w cytowanym przez 
Skarżącą wyroku WSA w Krakowie. Komisja podziela pogląd WSA w Gliwicach, zgodnie z którym, Sąd 
uznał, że nie jest władny do dokonania kontroli organu administracji publicznej w zakresie sprowadzającym 
się w istocie do oceny sposobu i prawidłowości prowadzenia przez ten organ udostępnianego publicznie 
zbioru danych odnoszących się do obowiązującej dokumentacji zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Poza zakresem kontroli sądowoadministracyjnej pozostaje bowiem bezczynność organów w zakresie 
wywiązywania się przez nich z obowiązków, których realizacja nie przybiera postaci aktów lub czynności 
z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, objętych dyspozycją art. 3 § 2 pkt 4 PostAdmU (argument a contrario z art. 3 § 2 pkt 8), ani postaci 
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innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących 
uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania 
administracyjnego określonego w KPA (art. 3 § 2 pkt 9 PostAdmU)#. Natomiast, WSA w Opolu słusznie 
podniósł, że sama czynność utworzenia zbiorów danych przestrzennych, czy też czynność zamieszczenia 
tam określonej informacji publicznej nie dotyczy uprawnień lub obowiązków skarżącej. Nie istnieje też 
przepis prawa, który uprawniałby skarżącą do żądania zamieszczenia lub usunięcia z tych zbiorów danych 
przestrzennych informacji publicznej. Sam obowiązek utworzenia zbiorów danych przestrzennych 
wynikający z przepisów ustawy, nie rodzi w tym przypadku po stronie skarżącej uprawnień. W przypadku 
rejestrów, zbiorów czy baz prowadzonych przez organ zgodnie z kompetencjami, nie zachodzi przesłanka 
indywidualności i konkretności stosunku administracyjnego ze stroną skarżącą# (brak interesu 
indywidualnego, który został naruszony podjętą uchwałą i w konsekwencji brak legitymacji do wniesienia 
skargi, w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 

Wobec powyższego, Komisja orzekła jak na wstępie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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