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UCHWAŁA NR LVI/701/2023 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 8 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łasku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 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, 2185) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę xxxxxxxxxxxx na niewykonywanie przez Burmistrza Łasku 

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.  

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej 

integralną część. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr LVI/701/2023 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 8 lutego 2023 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 14 grudnia 2023 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxxx w sprawie 

niewykonywania przez Burmistrza Łasku 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. 

 Przewodniczący Rady skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej 

zbadania i wyrażenia opinii. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2023 r. zapoznała się z treścią 

skargi oraz pisemnymi wyjaśnieniami wykonawcy - podmiotu zewnętrznego, z którym Urząd ma 

podpisaną umowę na dostawę systemu udostępniania informacji przestrzennej w Gminie Łask a także 

wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego pani Ewy 

Iwaszkiewicz - Beridze. 

 Z treści skargi wynika, że skarżąca zarzuca Burmistrzowi Łasku niewykonywanie 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. 

 Komisja w toku analizy ustaliła, że Urząd Miejski w Łasku wypełnia wszystkie ustawowe 

wymogi w obszarze  zapewnienia dostępu do danych przestrzennych w tematyce zbiory aktów 

planowania przestrzennego za pośrednictwem usług sieciowych danych przestrzennych. Dodatkowo 

ww. zbiory są udostępnianie za pośrednictwem usług sieciowych: przeglądania (WMS), pobierania 

(WFS) oraz wyszukiwania (CSW) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m. in.:  

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. z 2020 r. poz. 1916); ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.); ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.); ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

 Przedmiotowe zbiory danych udostępnione są publicznie na portalu mapowym 

https://mapa.inspire-hub.pl/ z możliwością ich fizycznego pobierania. 

 Zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie (online) dla każdego i nie wymagają 

jakiejkolwiek interakcji klienta z Urzędem. Informacja o adresach usług znajduje się zgodnie 

z przepisami w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych prowadzonej przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

 W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie uznanie skargi 

za bezzasadną. 

Rada Miejska w Łasku biorąc powyższe pod uwagę uznaje skargę za bezzasadną. 

Pouczenie 

 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 (art. 239 § 1 kpa). 


