
UCHWAŁA NR LXII.327.2022 
RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie skargi na niewykonywanie przez Wójta Gminy Komprachcice czynności nakazanych prawem 

Na podstawie 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.) w związku z art.229, pkt  3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz .2000) Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Komprachcice, po rozpatrzeniu skargi nr OR.1510.1.2022, która wpłynęła do Urzędu 
Gminy w Komprachcicach w dniu 06.12.2022 r. w związku z niewykonywaniem przez Wójta Gminy 
Komprachcice czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych 
dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, 
uznaje skargę za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Gminy Komprachcice zawiadomi pisemnie, 
elektronicznie skarżącą. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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Załącznik do uchwały Nr LXII.327.2022 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 6 grudnia 2022 r. do Rady Gminy Komprachcice wpłynęła skarga na Wójta Gminy 
Komprachcice, 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 celu zajęcia stanowiska czy skarga jest 
zasadna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prześledziła wyjaśnienia Wójta Gminy i Kierownika BGR. 

Z wyjaśnień tych wynika, iż: 

Gmina Komprachcice udostępnia zbiory danych przestrzennych planów miejscowych oraz studium 
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". 

Zatem stan faktyczny jest następujący: 

- gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi pobierania, 

- zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją. 

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po wysłuchaniu wyjaśnień, Rada Gminy Komprachcice, uznaje 
skargę za bezzasadną. 
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