
UCHWAŁA NR XXXVI/303/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie skargi A.W. na Burmistrza Pyzdr. 

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

§ 1. Uznaje się skargę A. W.  na Burmistrza Pyzdr  za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu uchwały, stanowiącym jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyzdrach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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Uzasadnienie  
 

w sprawie skargi A.W. na Burmistrza Pyzdr  
 

W dniu 13 grudnia 2022 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach skarga 
na  Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego.  Zgodnie  z art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.)  rada gminy 
rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz 
petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i 
Petycji.  
             Skarga została więc skierowania do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji przy Urzędzie Miejskim w Pyzdrach. Komisja ta  na posiedzeniu w dniu 19 
grudnia  2022r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Komisja ustaliła,  że A. W. 
zarzuca Burmistrzowi Pyzdr Przemysławowi Dębskiemu niewykonywanie przez niego 
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 wskazała, że Burmistrz Pyzdr 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".  Burmistrz Pyzdr zapewnia prawidłowy 
i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. za pomocą 
usługi pobierania oraz w postaci zgodnej ze specyfikacją. 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. Dostęp do danych przestrzennych 
dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry 
znajduje się pod adresem: https://listaplanow.gison.pl/pyzdry . Należy zaznaczyć, że 
pierwsze działania dążące do udostępnienia zbiorów danych APP zostały podjęte przez 
jeszcze przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia tj. przed listopadem 2020 r. 

Na podstawie analizy skargi  komisja nie stwierdziła, aby Burmistrz Pyzdr 
nienależycie  wykonywał obowiązki w zakresie polegającym na zapewnieniu dostępu do 
danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
        Komisja Skarg, Wniosków o Petycji postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej 
w Pyzdrach stanowisko, że skarga jest bezzasadna.  
 
 Przewodnicząca Rady  

  
Justyna  Sosnowska  
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