
Szanowni Państwo,

Zgodnie z artykułem 61 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie kopii zgłoszenia zbioru danych

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej z tematu 3.4 “Zagospodarowanie

przestrzenne” do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, zgodnie z §4 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

informacji przestrzennej.

Dodatkowo pragnę poinformować Państwa, iż w terminie 18 marca 2022 r. - 22 kwietnia

2022 r. przeprowadziłem badanie dotyczące stanu usług danych przestrzennych z tematu

“Zagospodarowanie przestrzenne” na próbce 166 gmin. Badaniu zostały poddane gminy,

które mają obowiązek tworzyć, aktualizować i udostępniać dane przestrzenne dla aktów

planowania przestrzennego uchwalonych po 31 października 2020 r.

Po przeanalizowaniu wyników badania przedstawiam następujące wnioski:

- po wysłaniu wniosku o dostęp do informacji publicznej, tj. umowy z wykonawcą na

świadczenie usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 67c ust. 3 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie 14 dni na wniosek nie

odpowiedziało 18% (30 JST) badanych;

- pozostałe 82% (136 JST) podmiotów, które w powyższym terminie przekazały

odpowiedź można podzielić na dwie kategorie:

- 32% (43 JST) badanych nie przekazało umowy, z czego 21% (29 JST)

argumentowało, że nie korzystają (w terminie prowadzenia badania) z

zewnętrznych usługodawców do realizacji przepisów ustawy lub są w trakcie

dostosowywania/podpisywania umowy z usługodawcą;

- 68% (93 JST) badanych przekazało umowę, w której nie znajdował się zapis o

świadczeniu przez wykonawcę usług danych przestrzennych.

Dostęp do dokumentacji przeprowadzonego badania znajduje się pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/16L2arP2pVrBXqw4__uqYtD1p0AeKUeF4?usp=shar

ing

Jeżeli uznać badaną próbkę za reprezentatywną dla całego kraju, to z przeprowadzonego

badania wynika, że żadna gmina nie zawarła umowy z wykonawcą zewnętrznym na

świadczenie usług danych przestrzennych określonych w art. 67c ust. 3 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W związku z faktem, iż Państwa Gmina posiada zgłoszone do Ewidencji zbiorów i usług

danych przestrzennych (znajdującej się pod linkiem https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/)

adresy usług danych przestrzennych, które działają niepoprawnie, może zachodzić



podejrzenie, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa i ograniczenie dostępu do informacji

publicznej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami na temat nieprawidłowości

występujących w oficjalnych narzędziach:

Geoportalu Krajowym:

https://drive.google.com/file/d/12nj9x7u_W82P7MB-5Uoymwobaurvs2e6/view?usp=sharing

Wtyczce APP:

https://drive.google.com/file/d/1qXqGqZ-FFwKBLa1s5A2QinKpDzM9d9VN/view?usp=sha

ring

Odpowiedź, proszę przekazać zwrotnie poprzez platformę epuap na nr skrytki:

/domyslna.

Z poważaniem


