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Wniosek w trybie ustawy a dostepie do informacji  p
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u#J- W ZWaZku Z aft  241 KPA

Na  podstawie   art.2 ust.  1  ustawy a dostepie do informacji  publicznej z dnia  6 wrzeSnia 2001  r.  (Dz.  U.

Nr 112,  poz.  1198 z p6Zn.  zm.)   zwracam sis z proSbao udostepnienie informacji publicznej w

nastepujaeym zakresie :

Preambuta Wniosku:  W zwiazku z p!anowanym wejSciem w 2ycie  Ustawy - Koc!eks  urbanistyczno-

Budowlany  - beclapej  pr6ba kompieksowej  regulacji obejmujacej  procesy planowania i

zagospodarowania  przestrzennego - stanowiapej jedna z podstaw realizacji "PIanu na rzecz

odpowiedzialnego rozwoju" - wnioskodawce interesuje stan  przygotowania Jednostek Samorzadu

Terytorialnego do dziafania w nowych warunkach. Wnioskodawca obserwuja r6wnie2 -  bezczynnoS£

Jednostek Samorzadu Terytoria!nego - w przedmiocie wypetniania  dyspozycji art.  30 ust.  1  Ustawy a
infrastrukturze informacji  przestrzennej z dnia 4 marca  2010  r.  (Dz.U.2010.76.489) - scilicet:

udostepnianie dokument6w planistycznych  - na warunkach okreSlonych w art.  9 ust.  1 ww.  ustawy Aby

potwierdzi5 rzeczone informacje,  pozwalam sobie zto2y€ wniosek,  a treSci jak poniZej:

§1

Na  mocy art.  61  Konstytucji  RPw zwiazku z art.  6 ust.  1  pkt.  Iit. a Ustawy z dnia  6 wrzeSnia 2001  r.  a

dostepie do  informacji  pub!icznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia  2015.12.07)  - wnosimy a udzielenie

informacji  publicznej  w  przedmiocie czy GmI'na ZaPeWnita dOSteP dO danyCh,  a  kt6rych  mowa w art.  30

ust.  1  ww.  Ustawy o infrastrukturze informacji  przestrzennej w spos6b okreSlony w art.  9  ust.  1

rzeczonej  ustawy.

§2
Je5li odpowiedZ jest twierdzaca - wnosimy a podanie adresu  URL do ustugi  sieciowej  przeglaJdania WMS

lubWMTS?

§3
JeSli obecny stan  prawny  panujacy w Gminie odpowiada warunkom okreSIonym w art.  30 ust.  2

rzeczonej  ustawy - wnosimy - w trybie \^ryZej okreSlonych  przepis6w - o udzielnie informacji  pub!icznej
- kiedy planowane jest udostepnienie wzmiankowanych zbior6w danych oraz odpowiadajaaych im

uslug?
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§4
Czy Gm!-na posiac!a oprogramowanie do przegledania, tworzenia i edyesi dQkumen[6w planistycznych w
formie elektronicznej bazodanowej (GIS)? JeZeli odpowied± jest twierdzaca - wnosimy a uc]zielnie
informaqii pubricznej w przedmiocie - jakie do tego celu uZytkowane jest opregramowanie i na jakiej
!icenqji? (w zakresie przegladania, tworzenia  i edycji tych dokumenifew)

§5
Wnosimy a podanEe nastepujaeych clat:  - kiedy ostatni raz Kierownik JST - c!okonar oceny aktualno§ci
studium a p!an6w miejscowych  - oraz daty podjecia przez Radg Gminy stesowr!ej uchwaly w sprawie
aktua!noSci studium i p!an6w miejscowyc:h - w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. a

planowaniu i zagospoclarowa"-u przestrzennym  (Dz.U.2016.778 I.i. z dnia 20i6.06.04)

§6
W kontek5cie przedmiotowych  powy2ej wymienionych  pytafi oraz stwierdzorlegQ starlu faktyCZnegO -

wnosimy a udzie!enie informacji publicznej w przedmiocie - czy stosownie clo dyspozycji art.  24 ust. 2

pkt_ 7 oraz art_ 29 ust.  2 ustawy a pracownikach samorzajdowych (Dz.  u= I cinia lg grudm.a 2008 r.) -
zaplanc)wane jakiekolwiek Srodki na podnoszenie kwa!ifikacji w tym  obszarze w bud±ecie na 2017 r.?

JeS!i odpowiecl£ jest twierdzaca - wnosimy o kwantyf.lkacje przedmioto\nych kwct.

§6a
Wnosimy a lnyszczeg6Inienie szkolefi - z zakresu oprogramowania GIS i wdra=ania dyrektywy INSPIRE
-  na jakie de!egowat Kierownik JST w 2015 i 2016 r.  podlegtych  mu Pracownik6w posiadajacych w

swoim zakresie kompetencji - realizacje zadafi zwiazanych z wyZej wzmiankowanyrn obszarem
dzialania  Urzedu_

PS:  Wnioskodawce - interesuje przedmiotowa tematyka - w szczeg6lno5ci w kontekScie obowiazku

sprecyzowanego w ustawie a Infrastrukturze Informacji  Przestrzennej - dot. publikacji danych

przestrzennych w odniesielliu  dO ZagOSPOdarOWa'nia  PrZeStrZennegO,  Pomimo, 2e nie wnioskujemy a
informacje przetworzona w zakresie wymagajacym znacznych nakfad6w pracy/ uzasadniamy nasze

pytania stosownie do brzmienia art.  3 ust_  1  pkt_  1  Ustawy o dostepie do informacji  publ'ICZnej - tym,
2e przedmiotowa informacja oraz ewentualna p6Zniejsza  pr6ba optymalizacji tego obszaru wydaje sis
szczeg6Inie istotna z punktu widzenia Interesu Spotecznego_

To 2e wnioskodawca  powofuje sie na art.  241  KPA,  m-e oznacza 2e niniejszy wniosek naleZy

procedowa€ w trybie KPA.
W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien. bye procedowany w trybie Ustawy a

petycjach  - IUD wedtug  oceny Urzednik6w.
Rzeczony art.  241  KPA - m6wi jedynie - expressis verbis - a konieczno€ci  usprawnian'Ia  i  u!ePSZania

st:ruktur adminjstracji  publicznej - za  pomoca trybu wnioskowego_

Niniejszy wniosek maze by£   rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia  ll Iipca 2014 r.  a petycjach

(Dz,U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241  KPA - podanyjest dodatkowo - gdy2 celem wniosku

jest - sensu  largo - usprawnienie,  naprawa - na miare istniejacych  moZliwc)Sci  - funkcjonowania
struktur AdminI'StraCji  Publicznej.

Zwracamy uwage/ ±e Ustawodawca do tego stopnia stara sis - poszerzy£ spektrum mo2liwo5ci

por6wnywania can i wyboru r6Znych opcji rynkowych oraz przeciwdziata€ korupcji w Administracji
Publicznej - 2e nakazat w §6 ust. 2 pkt. 2 zeta;cznika nr 1 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministr6w z

dnia  18 stycznia 2011  r. w sprawie instrukqji kance]aryjnej,  (.-.)  (Dz.  U. a dnia 20 stycznia 2011  r.)  -

arch'lwizowanie, r6wnie± wszystkich niezam6wionych ofert, a co dopiero petycji i wniosk6w
optymalizacyjnych. Geszy nag ten fakE niezmiemie, przyczyni sis a pewnoScia do wiekszej rozwagi w
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wydatkowaniu  5roc!k6w  pub!icznych_

DuZa  iloS€ powolywanych  przepis6w prawa w przedm!'otowym wniosku, wia,ze sis z tym, =e chcemy

unikna¢ wyjaSniania  intencji  i  poc!staw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzac]kc}, ale jednak,

ciagle  ma  miejsce w  przypadku  nielicznych JST.

JeZeli JST nie zgadza sis z powofanymi przepisam! prawa,  prosimy aby zastosowano poc!sta\ay prawns
akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawnoS€ zycia  pub!iczr[ego jest rtaszym  nadrzednyrn celem, cllatego staramy sis
r6wniez upowszechnia€ zapisy ustawowe ciotyczace wnioskowania.  Kwestie te Ustawodawca pQdkreS[ig
i uregulowal w art.  63  Konstytucji RP:  "KaZdy ma  prawo skfac!a¢ petycje, wnioski  i skargi w interesie

publicznym, wlasnym  IUD  innej osoby za jej zgoda c!o organ6w wfadzy  publicznej oraz do onganizaq.I. i
inst\rfucji spotecznych w zwiazku z wykonywanymi  przez nie zadaniami z!econymi z zakresu

administracji  publicznej." oraz w art.  54 use.  i  Konstytucji RP "KaZdemu zapewnia sis woirio§€

wyraZania swoich  pogled6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.'l

Z ko!ei w art.  241  KPA Ustawodawca zach§ca cia aktywno€ci obywateiskiejJ  "Przedmiotem wnic)sku

moga bye w szczeg6lnoSci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia  praworzadnosci,  usprawnienia

pracy  i zapobiegania  naduZyciom,  ochrony whasnoSci,  lepszego zaspokajania  potrzeb  !uclno§ci."
Pamigtajmy  r6wnieZ a  przepisach zawartych  inter a!ia:  w art.  225  KPA:  "?  1,  NIKE nie maze  BYE

naraZony  na jakikolwiek uszczerbek  IUD zarzut z  powodu zloZenia skargi  IUD wniosku  albo a  pc)wodu

dostarczenia  materiatu  do  publikacji  a znamionach skargi  IUD wniosku, jeZeli c]ziatat w granicach

prawem  dozwolonych.  §  2.  Organy pafistwowe, organy jeclnostek samorzaciu teI|ri:Orialnego i  ir!ne
organy samorzadowe oraz organy organizacji spoTecznych sa obowiazane przeciwdziafa€ hamowaniu

krytyki  i  innym  dziataniom ograniczajaeym  prawo do sktadania skarg  i wniosk6w IUD dostarczania

informacji  -  do  publikacji  -  a znamionach  skargi  IUD  wniosku."

Eksperci  NIX pisza:  "Niewielka  liczba  sktadanych wniosk6w a udzielenie  informacji  publicznejJ  liCZba

skarg ztoZonych do WSA, jak r6wniez liczba  pozw6w ztozonych do sad6w rejonowych,  Swiadczy€ maze

a braku zainteresowania w egzekwowaniu  powszechnego prawa  do informacji  publicznej.  Z c!rugiej

strony/  realizacje tego prawa utrudniaja podmioty zobowiazane do petnej  przejrzystoSci swojego

dziatania,  poprzez nieudostepnianie wymaganej  i'nformacji publicznej"  [protok6t pokontrolny dostepny

w sieci Internet:  LBY-4101-09/2010].  Mamy nadzieje/ zmieni£ powy2sza. ocene/  bye maze nasz

wniosek choc w  niewielkim  stopniu  -  przyczyni sis do zwiekszenia tych wska2nik6w.

OczywiScie - wsze!kie ewentualne  post€powania  - ogtoszone  przez Jednostke Administracji  Publ'ICZnej  -

bedace nastepstwem  niniejszego wniosku  - na!e2y przeprowadzi£ zgodn!e z rygorystycznymi zasadami

wydatkowania Srodk6w publicznych  -   z uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji,

przejrzystoSci  i transparentnoSci  - zatem w  petni  legs artis.

Dokument zostat podpisany,  aby go zweryfikowa6 nale2y uZy€

oprogramowania do weryfikaq'i  podpisu

Data  ztc)2enia podpisu:  2017-05-29T11,.02:37.487+02:00

Podpis elelctroniczny
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