
UCHWAŁA NR LIX/385/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Rada 
Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Turku przesłanej przez osobę fizyczną 

oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji, uznaje się ją za bezzasadną 
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

do Uchwały nr LIX/385/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi  

W dniu 2 grudnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Turku wpłynęło pismo osoby fizycznej 
dotyczące skargi na Burmistrza Miasta Turku w związku z „niewykonywaniem przez niego czynności 
nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa”. 

W swoim piśmie skarżąca wskazała, iż „zgodnie ze stanem faktycznym w Ewidencji zbiorów i usług 
danych przestrzennych widnieją obecnie dwa adresy usług pobierania (WFS i ATOM) dotyczące 
zbioru danych przestrzennych dla miejscowych planów Miasta Turek, z których żaden nie zapewnia 
bezpośredniego dostępu do zbioru zawierającego wymagane obowiązującymi przepisami prawa trzy 
obiekty przestrzenne (akt planowania przestrzennego, rysunek akty planowania przestrzennego oraz 
dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego)”. 

Skarżąca podnosi, iż w jej ocenie „opisana sytuacja w praktyce oznacza wydatkowanie środków 
publicznych na zapewnienie dostępu do danych przestrzennych niespełniających wymagań przepisów 
prawa obowiązujących od ponad dwóch lat”. Dalej skarżąca zarzuca Burmistrzowi, że 
nie wyegzekwował od wykonawcy realizacji usługi dostępu do danych przestrzennych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 
20 grudnia 2022 r. Członkowie komisji zapoznali się z pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi przez 
Burmistrza Miasta Turku. 

W swoich wyjaśnieniach Burmistrz wskazał, iż „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 jest oparta o standard ATOM.” Dalej Burmistrz wskazał, iż 
„w obliczu bardzo bogatego orzecznictwa w zakresie tego rodzaju skarg (obecnie wiadomo już 
o ponad 70 odrzuconych skargach w tym zakresie) jedynie krakowski sąd uznał bezczynność organu 
(wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie).” Następnie Burmistrz wskazuje, iż 
„wykonawca na bieżąco współpracuje z jednostką w celu uzupełnienia/poprawy informacji dla 
dotychczasowych planów wchodzących w skład zbioru, by zapewnić prawidłowość całego zbioru”, 
oraz że „osoba skarżąca nie podaje też żadnego przykładu stwierdzenia wykonawcy, które miałoby 
być jakoby «niezgodne z przepisami». Ostatnie zdanie należy traktować jako ukrytą ofertę handlową 
i podaje w wątpliwość czystość intencji autora.” 

Ponadto Burmistrz Miasta Turku wskazuje, iż „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.” 

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Turku oraz wysłuchaniu dodatkowych 
wyjaśnień ze strony Kierownika Wydziału Mienia Komunalnego Komisja uznała skargę za 
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bezzasadną. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały w zaproponowanym przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji kształcie jest zasadne. 
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