
UCHWAŁA NR LXV/542/23 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 17 marca 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Andrespol 

Na  podstawie  art. 18b  ust. 1 z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2023 r.  poz. 40) 
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2000, 1855 i 2185) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Po  rozpatrzeniu  skargi  na  działania  Wójta  Gminy  Andrespol  złożonej  przez  Panią ………...    
uznaje się za niezasadną. 

§ 2. Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Andrespol  do  powiadomienia  skarżącej  o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Uzasadnienie 

W dniu 17.02.2023 r do Rady Gminy Andrespol wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Andrespol 
w związku  z niewykonaniem  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. 

Złożona  skarga  skarżącej  zgodnie  z właściwością  została  skierowana  na  posiedzenie  Komisji  Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu dnia 9 marca 2023 roku zajęła się 
rozpatrzeniem złożonej skargi uznając ją za niezasadną. 

W toku postępowania wyjaśniającego członkowie w/w Komisji ustalili, że za opisany w skardze zakres 
zadań  bezpośrednio  odpowiedzialny  jest  kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  który  nie podjął 
w odpowiednim czasie działań koniecznych do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z  wyjaśnień  kierownika  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej  złożonych  na  posiedzeniu  Komisji  Skarg, 
Wniosków i Petycji wynika, że nie podjęcie działań umożliwiających w terminie realizacji zadań w zakresie 
cyfryzacji dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikało z problemów organizacyjnych. 
W szczególności spowodowane było brakiem dostępności  na rynku pracy pracowników którzy posiadaliby 
wystarczające kompetencje do realizacji obowiązków w zakresie tworzenia i utrzymania  zbiorów danych 
APP. Kilkakrotnie ogłaszany nabór nie zakończył się wynikiem pozytywnym. 

A  zatem  brak  realizacji  obowiązków  wynikających  z ustawy  wynikł  z trudności    obiektywnych,  a nie 
świadomego zaniechania realizacji zadań ustawowych. 

Ponadto podniesiony w skardze zarzut o braku jawności dokumentów planistycznych jest nieprawdziwy. 
Dokumenty planistyczne udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol w postaci 
analogowej z możliwością ich fizycznego pobrania. 

Postać cyfrowa planów zagospodarowania przestrzennego i studium kierunków zagospodarowania będzie 
dostępna po rozstrzygnięciu zamówienia opublikowanego przez Wota Gminy Andrespol na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 7 marca 2023 roku z sfinalizowaniem umowy z wykonawcą 
wybranym w tym trybie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w świetle zebranych wyjaśnień oraz odbytej dyskusji 
w przedmiotowej  sprawie  uznaje  złożoną  skargę  za  bezzasadną  i takie  stanowisko  przedstawia  Radzie 
Gminy Andrespol. 

Pouczenie: stosownie do art. 239 § 1 k.p.a., 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 zawiadomienia skarżącego. 
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