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Szulc-Efekt sp. z o.o. 
Prezes Zarządu – Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 

 

W odpowiedzi na przedłożoną 8 listopada br. petycję o zapewnienie bezpośredniego 

dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS 

dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego formie 

przewidzianej przez Ustawodawcę uprzejmie informuję, że jest ona bezprzedmiotowa.   

Gmina Jemielnica spełnia ustawowy obowiązek nałożony przez art. 67a. 1 ustawy       

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 503 z późn. zm.). Wójt Jemielnicy utworzył oraz prowadzi, w tym aktualizuje  

i udostępnia, zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214). Dane te 

obejmują wszystkie niezbędne elementy wykazane w art. 67a ust 3 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane przestrzenne udostępniane są, 

zgodnie z art. 67c ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

nieodpłatnie za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 

4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.  

Udostępniony zbiór APP jest zgodny ze schematem aplikacyjnym określonym przez 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r.  
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w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego. Prace w tym zakresie są zakończone.  

Na stronach, do których linki zamieszczano niżej udostępniona jest możliwość 

pobierania zbiorów danych APP dla MPZP oraz dla Studium. Dodatkowo dla każdej 

uchwały znajdującej się w rejestrze taki plik gml można pobrać. Przygotowane pliki zostały 

wykonane poprawnie i przechodzą walidację.  

https://listaplanow.gison.pl/jemielnica 

https://bip.jemielnica.pl/6605/7110/ewidencja-gminnych-zbiorow-i-uslug-danych-

przestrzennych.html 

 

 

Z poważaniem:         

        
         ZASTĘPCA WÓJTA 

 

           Piotr Pyka 

     Sekretarz Gminy 
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