
UCHWAŁA NR XXIX/246/2023 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 3 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Brok 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, 2185) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Gminy Brok w związku z niewykonywaniem 
przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych 
przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uznaje 
się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Broku do zawiadomienia 
skarżącej o sposobie załatwienie skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) rada gminy jest organem właściwym 
do rozpatrywania skarg dot. zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta) 
i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej. W tym celu, zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) rada gminy powołuje 
komisję skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 r. wydała 
opinię negatywną oraz zarekomendowała Radzie Gminy uznanie skargi za bezzasadną. 

W odniesieniu do zawartych w skardze zarzutów dot. usług pobierania uznano, że 
Gmina Brok udostępnia zbiory danych przestrzennych MPZP i SUIKZP zgodnie 
z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 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 jest oparta o standard ATOM. 

 Usługa ATOM jest usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów 
(lub elementów zestawów) danych, udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu 
elektronicznego GML, zgodnego ze schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz 
podpisanego podpisem elektronicznym – co wynika z §3 ust. 3 oraz §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, że zbiór danych 
zawiera wszystkie obiekty wymagane w rozporządzeniu tj. akt planowania przestrzennego, 
rysunek aktu planowania przestrzennego oraz dokument powiązany z aktem planowania 
przestrzennego. Sprawdzenia zgodności pobranego przez usługę pliku ze zbiorem danych 
APP można dokonać w jednym z narzędzi dostępnych na stornie Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii poprzez wtyczkę APP dla aplikacji QGIS lub walidator online. 

 Odnosząc się do wywodu skarżącej należy podkreślić, że Gmina Brok na bieżąco 
współpracuje z wykonawcą usługi do prowadzenia i udostępniania zbioru danych 
przestrzennych w celu uzupełnienia i poprawy informacji, by zapewnić prawidłowość 
całego zbioru. Jednocześnie podkreśla się, że zbiory danych są udostępniane za pomocą 
usługi pobierania oraz są zgodne ze specyfikacją danych i wymaganiami ww. 
rozporządzenia. 

 W odniesieniu do argumentów skargi należy stwierdzić, że Gmina Brok nie ogranicza 
dostępu do informacji publicznej. Zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie, 
bez ograniczeń i nie wymagają interakcji klienta z urzędem. Informacja o adresach usług 
znajdują 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. 

 Należy również wskazać, że w chwili obecnej Organ zapewnia prawidłowy 
i kompletny dostęp do danych przestrzennych zgodnie z przepisami prawa. 

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2000, 2185) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 
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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. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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