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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.S.  na działalność Prezydenta Miasta Białegostoku jako podmiotu 
odpowiedzialnego za prowadzenie, aktualizację i udostępnianie zbioru danych przestrzennych w ramach 

infrastruktury informacji przestrzennej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 13721)), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 7352)) oraz § 72 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Białystok, stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu 
Miasta Białegostoku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/221/96 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 
5 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2019 r. 
poz. 3646) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana A.S. na działalność Prezydenta Miasta Białegostoku jako podmiotu 
odpowiedzialnego za prowadzenie, aktualizację i udostępnianie zbioru danych przestrzennych w ramach 
infrastruktury informacji przestrzennej. 

§ 2. Przyjmuje się projekt odpowiedzi na skargę, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052. 
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Białystok,        lutego 2022 r. 

BRM.1510.6.2021 

 

Pan 

A. S. 

 

 Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego Rada Miasta Białystok na sesji w dniu 28 lutego 

2022 r. rozpatrzyła Pana skargę na działalność Prezydenta Miasta Białegostoku 

jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie, aktualizację i udostępnianie 

zbioru danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. 

 Rada Miasta Białystok po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie postanowiła uznać skargę za 

bezzasadną. 

UZASADNIENIE 

 Rada Miasta Białystok rozpatrzyła Pana skargę na podstawie dokumentacji 

przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego dnia 1 grudnia 2021 r. i Prezydenta 

Miasta Białegostoku dnia 27 grudnia 2021 r. 

 

W toku rozpatrywania skargi i badania powyższej sprawy Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji stwierdza, że zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym od 31 października 2020 r. jednostki 

samorządu terytorialnego są zobowiązane do tworzenia i prowadzenia zbiorów 

danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego. Przepisy Rozdziału 5a 

określają wymagany zakres cyfryzacji planowania przestrzennego. Dane 

przestrzenne dla obowiązujących aktów planowania przestrzennego muszą zostać 

utworzone do 31 października 2022 r., co wynika z art. 17 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.782 z dnia 30 kwietnia 2020 r.). 

Artykuł 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw wprowadzający w 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia .................... 2022 r.
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ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązek tworzenia i 

aktualizacji danych przestrzennych obowiązuje od 31 października 2020 r., 

natomiast uchwała Nr XXVI/415/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic 

Milowej i Holowniczej została podjęta dnia 22 czerwca 2020 r. Projekt 

przedmiotowego planu jest nadal w opracowaniu. 

Organy właściwe mają obowiązek utworzenia cyfrowych danych 

przestrzennych dla obowiązujących aktów planowania przestrzennego, tj. sprzed 

31 października 2020 r. w terminie do 31 października 2022 r. 

Cyfrowe dane przestrzenne stanowią od 31 października 2020 r. załącznik 

do uchwały przyjmującej dany akt planowania przestrzennego. Załącznik XML z 

danymi przestrzennymi jest częścią dokumentu PDF publikowanego w dzienniku 

urzędowym województwa i można go pobrać. 

Obowiązujące przepisy nie wymagają udostępniania danych 

przestrzennych dotyczących projektu aktu planowania przestrzennego. 

Ponadto, dane przestrzenne według rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych 

przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

nie zawierają bogatszej informacji planistycznej od tej, która jest udostępniona 

np. w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, gdzie znajdują się rysunki i 

teksty planów, a także inne informacje jak np. przeznaczenie terenu w planie.  

Zbiór danych przestrzennych w formie jaka jest wymagana w ww. 

rozporządzeniu zostanie udostępniony w momencie utworzenia danych 

przestrzennych dla wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego tj. do 31 października 2022 r. 

W konkluzji Rada Miasta Białystok stwierdza, że przedłożona odpowiedź 

oraz informacje przekazane przez Prezydenta Miasta Białegostoku są 

wyczerpujące, spójne i wiarygodne, dlatego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

nie znalazła przesłanek do uznania skargi za zasadną. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Białystok postanowiła jak w 

sentencji. 

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego 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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