
UCHWAŁA NR LII/405/2023 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Prószkowa 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 13 grudnia 2022 r. na Burmistrza Prószkowa, Rada Miejska w Prószkowie uznaje 
skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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Załącznik do uchwały Nr LII/405/2023 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 13 grudnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Prószkowie wpłynęła skarga Pani A. dotycząca 
niewykonywania przez Burmistrza Prószkowa 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. 

Stosownie do art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Prószkowa jest Rada Miejska w Prószkowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prószkowie przekazał skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Prószkowie celem rozpoznania sprawy i zajęcia stanowiska. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2023 r. zbadała zasadność zarzutów 
przedstawionych w skardze. 

Na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów, stwierdzono co następuje: 

- w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) została zgłoszona usługa wyszukiwania, 
pobierania oraz przeglądania dla zbioru danych Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod 
adresem:  

https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=53767. 

- w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych została zgłoszona usługa wyszukiwania, pobierania 
oraz przeglądania dla zbioru danych Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego 
pod adresem: 

https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?edycja=53793. 

Ponadto Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) nie wnosił zastrzeżeń do zgłoszonych adresów 
usług. 

Dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków są udostępniane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Firma zewnętrzna, która jest dostawcą Systemu Informacji Przestrzennej 
dla Gminy Prószków zapewnia bezpośredni dostęp do danych przestrzennych poprzez usługę WFS. Zgłaszane 
usługi są każdorazowo weryfikowane i akceptowane przez organ nadzorujący (GUGiK). Potwierdzona została 
dostępność WFS w wersji 1.0. Obecnie są prowadzone prace nad dostosowaniem WFS do wyższej wersji 
(wersji 2.0) (aktualizacja usługi WFS w wersji 2.0 przewidywana jest w pierwszych miesiącach 2023 r.). 

- na stronie https://listaplanow.gison.pl/proszkow      udostępniana jest możliwość pobierania danych APP dla 
MPZP oraz Studium. Dodatkowo GML można pobrać dla każdej uchwały znajdującej się w rejestrze. 
Przygotowane pliki zostały wykonane poprawnie i przechodzą walidację na stronie 
https://aplikacje.gov.pl/app/gov_xml_validator/#/. 

Gmina Prószków spełnia ustawowy obowiązek nałożony przez art. 67a. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.). Burmistrz Prószkowa 
utworzył oraz prowadzi, w tym aktualizuje i udostępnia, zbiór danych przestrzennych w rozumieniu 
art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz.214). 
Dane te obejmują wszystkie niezbędne elementy wykazane w art. 67a ust. 3 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane przestrzenne udostępniane są zgodnie z art. 67c ust. 3 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nieodpłatnie za pośrednictwem usług, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prószkowie po zbadaniu okoliczności sprawy uznała 
skargę za nieuzasadnioną. 
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Rada Miejska w Prószkowie nie dopatrzyła się w działaniach Burmistrza Prószkowa niewykonywania 
czynności nakazanych prawem, w związku z czym uznała przedmiotową skargę za nieuzasadnioną. 
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