
UCHWAŁA NR 346/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2021 r. (data wpływu 7 grudnia  2021 r.). 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) art. 229 pkt 3 art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się bezzasadną skargę wniesioną przez skarżącego w dniu 29 listopada 2021 r. (data wpływu 
7 grudnia  2021 r.) na Wójta Gminy Przemęt. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, który zawiadomi skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 346/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 7 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Przemęt za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła 
skarga Pana A.Sz. (dalej skarżący) na Wójta Gminy Przemęt na popełnione błędy przy procedurze uchwalania 
planu miejscowego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare. Pismem z dnia 27 grudnia 2021 r. 
Przewodniczący Rady Gminy zawiadomił skarżącego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 
dnia 30 stycznia 2022 r. 

Przed podjęciem uchwały w sprawie przedmiotowej skargi została ona skierowana przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Przemęt do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zbadania przedstawionych zarzutów 
w skardze. 

Na posiedzeniach w dniu 9 grudnia 2021 r. i 11 stycznia 2022 r. Komisja Skarg Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Przemęt przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego zapoznała się 
z zarzutami podniesionymi w skardze, wysłuchała informacji od przedstawiciela Wójta Gminy Przemęt oraz 
zapoznała się z całą korespondencją dotyczącą sprawy w tym z odpowiedzią Wójta Gminy Przemęt na pismo 
Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustosunkowania się do sprawy. Po 
zapoznaniu się z całą dokumentacją dotyczącą przedmiotowej skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
nie znalazła podstaw do stwierdzenia zasadności skargi na Wójta Gminy Przemęt. 

Według wyjaśnień Wójta Gminy Przemęt podjęta w dniu 29 września 2021 r. Uchwała Nr 306/2021 Rady 
Gminy Przemęt w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej została w dniu 
8 października 2021 r. opublikowana wraz z załącznikiem graficznym oraz uzasadnieniem w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Przemęt. Ponadto, zgodnie z art. 17 pkt 1) u.p.z.p. ukazały się ogłoszenia 
i obwieszczenia o podjęciu ww. uchwały: 

1) w dniu 14 października 2021 r. w prasie miejscowej tygodniku „Na Temat”, 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu, 

3) na tablicach ogłoszeń w miejscowości Popowo Stare i w Urzędzie Gminy w Przemęcie. 

Tym samym należy stwierdzić, iż wymagany przepisami prawa udział społeczeństwa 
w procedurze planistycznej – dotyczący etapu przystąpienia do sporządzania planu – został zapewniony. 
Dodatkowo, w dniu 12 października 2021 r. granice obszaru objętego uchwałą intencyjną zostały 
wprowadzone do Systemu Informacji Przestrzennej gminy Przemęt, w warstwie: zagospodarowanie 
przestrzenne > obszary przystąpień. Po kliknięciu w widoczny na mapie obszar przystąpienia pojawiają się 
informacje dotyczące uchwały intencyjnej oraz link do zeskanowanej wersji uchwały wraz z załącznikiem 
graficznym i uzasadnieniem. 

Zmiana u.p.z.p., która weszła w życie 31 października 2020 r. nałożyła na organy właściwe do 
sporządzania aktów planowania przestrzennego (czyli także na organy gminy) obowiązek tworzenia, 
prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych dotyczących aktów planowania 
przestrzennego. Zgodnie z art. 67 c u.p.z.p. organy właściwe do sporządzania projektów aktów planowania 
przestrzennego tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla tych aktów w toku prowadzonej procedury 
planistycznej, przy czym dane dotyczące lokalizacji przestrzennej obszaru objętego aktem w postaci 
wektorowej oraz atrybuty zawierające informacje o akcie tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania danego aktu albo jego zmiany. Jak już 
wspomniano wcześniej, lokalizacja przestrzenna obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare 
w rejonie ulicy Kasztanowej została wskazana w Systemie Informacji Przestrzennej gminy Przemęt, 
natomiast informacje o akcie (skan uchwały wraz z załącznikiem graficznym i uzasadnieniem) jest dostępny 
po kliknięciu w widoczny na mapie obszar przystąpienia. 

Zgodnie z art. 67 c ust. 2 u.p.z.p zbiór danych przestrzennych podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach 
informacji infrastruktury przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym aktu planowania przestrzennego. 

Id: 07413271-77FF-4302-944E-43D74B785D8A. Podpisany Strona 1



Z powyższego wynika, iż obowiązek udostępniania danych przestrzennych dotyczy jedynie uchwalonego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po jego ogłoszeniu w dzienniku urzędowym 
województwa. Uchwała o przystąpieniu, inicjująca procedurę planistyczną nie jest aktem planowania 
przestrzennego (którym jest m.in. uchwalony plan miejscowy), wobec czego dane projektowe nie podlegają 
publikacji, a stanowią jedynie element dokumentacji prac planistycznych. Podobnie, wymieniona w skardze 
usługa przeglądania oraz pobierania danych przestrzennych w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych 
Przestrzennych dostępna pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/cgi-
bin/302901?service=WFS&request=GetCapabilities   dotyczy zbioru obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, nie należy więc poszukiwać w niej informacji o przystąpieniu do 
sporządzania planu. Co więcej, dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych przed 
dniem 31 października 2020 r. obowiązek utworzenia cyfrowych danych należy spełnić do dnia 31 października 
2022 r. Obowiązujące na terenie gminy Przemęt plany miejscowe oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod adresem: https://przemet.e-mapa.net/wykazplanow/, gdzie 
można wyszukiwać, przeglądać oraz pobierać niniejsze akty planowania przestrzennego – zarówno teksty 
uchwał, rysunki z nadaną georeferencją, a także pliki zawierające dane przestrzenne (GML).        

Podsumowując wyjaśnienia Wójta, należy zauważyć iż dane przestrzenne dla aktów planowania 
przestrzennego są tworzone i aktualizowane w trakcie trwania procedury planistycznej, udostępniane natomiast 
zostaną w terminie 30 dni od opublikowania aktu planowania przestrzennego (w tym przypadku uchwalonego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w dzienniku urzędowym województwa. Skarżący łączy 
w skardze dwa odrębne zagadnienia – dotyczące utworzenia danych dla aktu planowania przestrzennego oraz 
publikacji uchwalonego aktu planowania przestrzennego. 

W związku z powyższym działania Wójta Gminy Przemęt były prawidłowe i zgodne 
z przepisami prawa. 

Rada Gminy Przemęt stwierdza, że analiza zgromadzonej dokumentacji nie daje podstaw do uznania sargi za 
uzasadnioną. 

Biorąc pod uwagę powyższe skarga jest bezzasadna. 

Zgodnie z art. 239 Kpa pouczam, iż w przypadku, 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 podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 
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