
UCHWAŁA NR XL/399/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  w sprawie 
„zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi 
pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego w formie 

przewidzianej przez ustawodawcę w stosownych terminach”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870 ze zm.), 

Rada Miejska w Siewierzu 
uchwala: 

§ 1. Uznać za bezzasadną petycję złożoną w dniu 14 października 2022 r. przez Szulc-Efekt sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, w sprawie „zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich 
zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania 
przestrzennego w formie przewidzianej przez ustawodawcę w stosownych terminach”. 

§ 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały zawiera ocenę merytoryczną zajętego stanowiska. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu do zawiadomienia składającego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu 

 
 

mgr Barbara Bochenek 
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Uzasadnienie 

W dniu 14 października 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, na adres e-mail:  siewierz@siewierz.pl, 
wpłynęła petycja złożona przez Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 1, 
w sprawie cyt.: „zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za 
pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania 
przestrzennego w formie przewidzianej przez ustawodawcę w stosownych terminach”. 

Zgodnie z z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.), 
organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do 
której petycja została złożona. Przedmiotowa petycja została przekazana do komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i jej rozpatrzenia. Po dokonaniu kontroli pod względem 
formalnym, stwierdzono że petycja spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.). 

Po dokonaniu analizy merytorycznej ustalono, jak poniżej. 

Realizując obowiązek wynikający z art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 9 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz dokonał 
zgłoszenia do Głównego Geodety Kraju zbiorów dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(PL.ZIPPZP.5505) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(PL.ZIPPZP.5506). Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 782) w dniu 31 października 2022 r. 
ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych została zaktualizowana o usługę pobierania WFS. 

Ponadto wszystkie obowiązujące dokumenty planistyczne są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Siewierz pod linkiem:  https://listaplanow.gison.pl/siewierz. Pliki GML dokumentów planistycznych 
dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.siewierz.pl/bipkod/25929643). 

W związku z dopełnieniem przez tutejszy organ obowiązków wynikających z przywołanych wyżej 
przepisów przedmiotową petycję należy uznać za bezzasadną. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

  

mgr Barbara Bochenek 
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