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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna 

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 2022 r. poz.559 z poźn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z poźn. zm) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Złożoną w dniu 05 grudnia 2022 r. skargę na Wójta Gminy Małkinia Górna uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Małkinia Górna do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 05 grudnia 2022r. do Rady Gminy Małkinia Górna wpłynęło pismo Pani A.W. stanowiące skargę na 
działalność Wójta Gminy Małkinia Górna. Skarżąca zarzuciła Wójtowi Gminy niewykonywanie przez niego 
czynności  nakazanych prawem, polegających na braku zapewnienia dostępu do danych przestrzennych, 
dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
prawa tj.: art. 67a-67c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503; ustawy z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze informacji przestrzennej – Dz. U. 
z 2021r poz. 214; Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010r 
zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 976/2009 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. Jednocześnie ze skargą, Skarżąca złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej zgodnie 
z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej, poprzez usługę pobierania  o której 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze informacji przestrzennej. Odpowiedź 
na ww. wniosek została udzielona w dniu 13 grudnia 2022r, po czym Skarżąca przysłała informację, w której 
ponownie zarzuca, że sposób udostępniania zbiorów danych przestrzennych nie spełnia przepisów ustawowych. 

Powołana na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. 
zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.12.2022 r. .przeprowadziła postępowanie wyjaśniające 
w przedmiocie rozpoznania skargi i ustalenia jej zasadności oraz przygotowania stosownej opinii, która została 
przedłożona Radzie Gminy Małkinia Górna. 

Zbiory danych przestrzennych zarówno Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, jaki 
i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego są udostępniane nieodpłatnie przez 
Gminę Małkinia Górna, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnianie to odbywa się za 
pomocą usługi danych przestrzennych pobierania, która umożliwia pobieranie kopii tych zbiorów lub ich części, 
a także gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów. Każdy zainteresowany może bezpośrednio 
skorzystać lub pobrać zbiór danych przestrzennych dla poszczególnych aktów planistycznych obowiązujących 
w Gminie Małkinia Górna, które to dostępne są na stronie głównej Urzędu Gminy w zakładce Mapa Inwestycji 
w Wykazie Planów (pod linkiem: https://malkiniagorna.e-mapa.net/wykazplanow/).  

Usługa ATOM, która służy do udostępniania danych umożliwia pobranie kompletnego, zgodnego ze 
schematem aplikacyjnym, podpisanego podpisem cyfrowym Wójta Gminy Małkinia Górna zbioru danych APP, 
a co za tym idzie spełnia on wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie zbiorów danych 
i metadanych zagospodarowania przestrzennego. Prawidłowość i poprawność udostępnianych danych została 
zweryfikowana za pomocą walidatora dostępnego na stronie rządowej w dniu 20 października 2022r, który 
potwierdził poprawność tych danych. Tego samego dnia dokonano również elektronicznego podpisu przez 
Wójta Gminy udostępnianych zbiorów danych APP. 

Zbiory znajdujące się w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, prowadzonej przez Głównego 
Geodetę Kraju na stronie Geoportalu Krajowego w zakładce Rejestry, udostępniane są w sposób bezpośredni za 
pomocą  zakładki „Badanie usługi” 
(https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=&rodzaj=&nazwa=Ma%C5%82kinia+G%C3%B3rna&z
bior=&temat=&usluga=&adres  =), gdzie zainteresowani mogą znaleźć zarówno akty planowania 
przestrzennego obowiązujące w Gminie Małkinia Górna, rysunki dla tych aktów oraz dokumenty powiązane 
z nimi tj.: uchwały. 

Wykonawca, który prowadzi dla Gminy System Informacji Przestrzennej współpracuje z nami na bieżąco 
i zapewnia prawidłowość całego zbioru danych przestrzennych, a gdy zachodzi taka potrzeba uzupełnia lub 
poprawia dane tego zbioru. Współpraca z tym Wykonawcą trwa już od 2013r i nigdy nie było żadnych 
problemów, a wszelkie sprawy dotyczące udostępniania informacji przestrzennej są realizowane na bieżąco 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podsumowując Wójt Gminy Małkinia Górna w żaden sposób nie ogranicza dostępu do informacji publicznej. 
Usługi dostępu do tych danych i ich pobierania są dostępne bez ograniczeń dla każdego zainteresowanego 
w formie online, a wykorzystywanie ich nie wymaga jakiejkolwiek interakcji z urzędem. Udostępniane dane są 
kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa, co potwierdza realizacje przez Wójta zadań publicznych 
w postaci udostępniania danych przestrzennych. Analizując powyższe należy dojść do wniosku, iż Wójt Gminy 
nie dopuścił się bezczynności w swoim postępowaniu. Nie znaleziono uchybień, jak również nie doszukano się 
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celowego i świadomego działania na szkodę Skarżącej. Dlatego też nie ma podstaw do uwzględnienia skargi 
w powyższym zakresie. 

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
uznaje skargę za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 k.p.a., 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 podtrzymywać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania Skarżącego. 
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