
UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2023 
RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy Zębowice z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Zębowicach do poinformowania skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Ledwig 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/261/2023 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 14 grudnia 2022 r. została złożona skarga na Wójta Gminy Zębowice w związku z rzekomym 
niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych 
przestrzennych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

W skardze Skarżąca zarzuca, że Gmina Zębowice nie udostępniła danych przestrzennych tworzonych dla 
aktów planowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych w tym usługi pobierania. 
W dniu 24.01.2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrywała zasadność wniesionej skargi 
w przedmiotowej sprawie. Na podstawie obszernych wyjaśnień w sprawie złożonych przez podinspektora ds. 
gospodarki nieruchomościami i wójta Gminy Zębowice, Komisja uznała, że skarga jest bezzasadna. 

Wyjaśnić należy, że wbrew twierdzeniom Skarżącej gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi 
pobierania, a zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją. Gmina Zębowice 
zapewnia prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do 
zarzutów podniesionych w skardze należy podkreślić, że: 

Ad. 1. 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". 

Realizacja usługi pobierania WFS  

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 WFS 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. 

Adres usługi pobierania WFS publikującej dane dla jednostki 
to: https://administracja.gison.pl/zasiegi_mpzp_wfs_nazwa/zebowice  

Dodatkowo adres usługi pobierania WFS jest wyszczególniony w metadanych dla zbioru dostępnych 
poprzez usługę wyszukiwania https://metadane.gison.pl/geonetwork/srv/pol/csw. 

Usługa WFS 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) 

W Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozdział 4, art. 9. 1. ust. 3 opisane zostały usługi 
pobierania, jako: „umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz gdy jest to wykonalne, 
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bezpośredni dostęp do tych zbiorów”. Tak więc zgodnie z tym zapisem, usługa pobierania WFS publikowana 
przez Gminę w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych, udostępnia część zbioru, jaką jest Akt 
Planowania Przestrzennego (APP) i jest to zgodne z wymogami prawnymi. Usługa pobierania WFS jest usługą 
służącą do pobierania danych wektorowych i tego typu daną jest Akt Planowania Przestrzennego (APP). 

Pozostałe elementy zbioru są udostępniane za pomocą usług: Przeglądania WMS oraz Wyszukiwania. 

Z kolei rysunki dołączane do APP to dane rastrowe – a te powinny być udostępniane za pomocą usługi 
przeglądania WMS, która jest dedykowana udostępnianiu i wyświetlaniu tego typu danych (rastrowych). 

Zatem stan faktyczny jest następujący:  

• gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi pobierania, 

• zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją. 

Ad. 2. W związku z przytaczaniem wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie, który wskazuje 
na bezczynności Wójta jednej z gmin konieczne byłoby zapoznanie się z pisemnym uzasadnieniem, aby 
zrozumieć, dlaczego w obliczu bardzo bogatego orzecznictwa w zakresie tego rodzaju skarg powyższy sąd 
uznał bezczynność organu. 

Ad. 3. Wykonawca na bieżąco współpracuje z jednostką w celu uzupełnienia/poprawy informacji dla 
dotychczasowych planów wchodzących w skład zbioru, by zapewnić prawidłowość całego zbioru. 
Jak wyjaśniono wcześniej zbiory danych są udostępniane za pomocą usługi pobierania oraz są zgodne ze 
specyfikacją danych i wymaganiami rozporządzenia. 

Osoba skarżąca nie podaje też żadnego przykładu stwierdzenia wykonawcy, które miałoby być jakoby 
"niezgodne z przepisami". 

Ad. 4. 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. 

1. Gmina prowadzi i udostępnia swój System Informacji Przestrzennej, który pozwala na pełną dostępność 
do wizualizacji danych przestrzennych dot. zbiorów MPZP i Studium w formie rastrowej, a także możliwość 
pobrania kompletnych i aktualizowanych na bieżąco zbiorów APP. 

a.System Informacji Przestrzennej dostępny jest pod adresem: https://sip.gison.pl/zebowice  

b.Zbiory APP wraz ze wszystkimi obiektami dostępne są pod 
adresem: https://listaplanow.gison.pl/zebowice    

Zbiory poprawnie przechodzą walidację w rządowym 
narzędziu: https://aplikacje.gov.pl/app/gov_xml_validator/#/  

2. Gmina udostępnia usługi sieciowe (przeglądania, pobierania, wyszukiwania) dla zbiorów MPZP 
i SUiKZP w odpowiednim standardzie w krajowej Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych 
prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii: 

 https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=&rodzaj=&nazwa=z%C4%99bowice&zbior=&temat
=&usluga=&adres=  

Ad. 5. Jak wskazano w pkt. 1. jednostka zapewnia prawidłowy i kompletny dostęp do danych przestrzennych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. za pomocą usługi pobierania oraz w postaci zgodnej ze specyfikacją. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Pouczenie: Rada Gminy w Zębowicach informuje, że wskutek uznania przedmiotowej skargi za 
bezzasadną – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego  -   jeśli 
skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności, wówczas Rada Gminy w Zębowicach może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, nanosząc odpowiednią adnotacje w aktach sprawy – bez 
zawiadamiania skarżącego. 
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