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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18b ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) ) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 § 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.2) ) 
Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Anny Woźniackiej na działalność Wójta Gminy Świerczów w związku 
z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu 
do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z przepisami, a mianowicie: zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów przestrzennych oraz metadanych w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego w zw. z art. 67a-67c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 9 ust.1 pkt oraz ust.2 ustawy o infrastrukturze przestrzennej, skargę 
uznajesię za bezzasadną. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów do poinformowania skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079 i poz. 1561. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2022 r. poz. 2185. 
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UZASADNIENIE 

Dnia 2 grudnia 2022 r. wpłynęła skarga Pani Anny Woźniackiej (powtórzona w dniu  
5 grudnia 2022 r.)  na działalność Wójta Gminy Świerczów w związku z niewykonywaniem przez 
niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych 
przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 
przepisami, a mianowicie: zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów przestrzennych oraz metadanych w 
zakresie zagospodarowania przestrzennego w zw. z art. 67a-67c ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 9 ust.1 pkt oraz ust.2 ustawy  
o infrastrukturze przestrzennej. Zdaniem Skarżącej Wójt Gminy nie zapewnia dostępu do 
kompletnego zbioru danych przestrzennych miejscowych planów Gminy Świerczów, tj. akt 
planowania, rysunek aktu przestrzennego oraz dokument powiązany z aktem planowania 
przestrzennego. Skarga Pani Anny Woźniackiej była przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Opolu. WSA w Opolu postanowieniem z dnia  
18 listopada 2022 r. skargę Pani Anny Woźniackiej odrzucił z uwagi na brak interesu prawnego do 
wniesienia skargi. Przewodniczący Rady Gminy przekazał skargę do rozpatrzenia 
Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji na posiedzeniu dnia 15 grudnia 2022 r. rozpatrzyli skargę, zapoznali się  
z opinią Radcy prawnego, wysłuchali wyjaśnień Pani Wójt, Zastępcy Wójta i uznali skargę za 
bezzasadną ponieważ zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami Wójt Gminy Świerczów zapewnia 
dostęp do zbioru zawierającego trzy obiekty przestrzenne (tj. akt planowania, rysunek aktu 
przestrzennego oraz dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego). 
 
Sporządził: Marta Woźniak 
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