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Wniosek 
W nawiązaniu do art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o udostępnienie mi poprzez usługę pobierania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, zbioru danych przestrzennych dla planów miejscowych oraz
zbioru danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informuję, że adresy usług pobierania dla ww. zbiorów danych przestrzennych ujawnione w Ewidencji zbiorów i usług danych
przestrzennych nie zapewniają mi bezpośredniego dostępu do ww. zbiorów, zawierających wymagane obowiązującymi przepisami prawa
trzy obiekty przestrzenne (tj.: akt planowania przestrzennego, rysunek aktu planowania przestrzennego oraz dokument powiązany z aktem
planowania przestrzennego), co przy analogicznym sposobie udostępniania danych przez Gminę Zator potwierdził Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 9 listopada 2022 r. stwierdzając że Burmistrz Zatora dopuścił się bezczynności polegającej na
zapewnieniu prawidłowego dostępu do danych przestrzennych z zakresu “zagospodarowania przestrzennego” (sygn. akt II SAB/Kr 198/22). 
Proszę o kierowanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /Wnioski_2/domyslna.

Anna Woźnicka

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 
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Wójt Gminy
Rawa Mazowiecka
al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka

Tel. (046) 814-42-41
Fax. (046) 814-42-41

www.rawam.ug.gov.pl

Znak sprawy: RIR-PP. 1431.7.2022 Rawa Mazowiecka, 28 grudnia 2022 r.

Pani Anna Woźnicka 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna 

- mgr inż. arch. Anna Woźnicka 

ul. Traktorowa 43/2 

91-117 Łódź

Na podstawie art. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2022 r. 

informuję, że usługa pobierania z zakresu „zagospodarowanie przestrzenne” dla gminy Rawa Mazowiecka 

znajduje się pod linkiem: 

htlps://integracia.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=&rodzai=&nazwa=gmma+rawa+maz&zbioi=&te 

mat=&uslu ga=&adres-

Informuję również, że Organ wypełnia wszystkie ustawowe wymogi w zakresie zapewnienia 

bezpośredniego dostępu do zbioru danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka za pośrednictwem usług sieciowych (w tym 

usługi pobierania, o której mowa w Pani piśmie), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto Gmina Rawa Mazowiecka również udostępnia zbiory danych przestrzennych za 

pośrednictwem usług sieciowych (w tym usługi pobierania) na portalu mapowym: https ://mapa.inspire- 

hub.p1/#/gmina rawa mazowiecka.

W załączeniu przedstawiam instrukcję korzystania z usługi pobierania z zakresu „zagospodarowanie 

przestrzenne”.

Z up.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Załącznik do pisma RIR-PP.1431.7.2022 z dnia 28.12.2022 r.

1. Pobierz i zainstaluj program QGIS ze strony www.qgis.org

QGIS
Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej

QCIS3.28 Firenze
hJs been released!

Creau, Mit. ¥i5uaii$«, anałyse and pubUsn pMspatial informatton on Windows, Mac, Llnux, BSD and motHła deHces

• .. jr .t і pnegłądarce internetowej i jako biblioteki programistyczne

Wesprzyj QGIS

CW4V|

2. Skopiuj adres usługi z Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych GUGiK
Gwporhl Wratóuktury

^jeoport al.gov.pl
1 Ą OGeoportatu Dane Usługi Pomoc Kontakt tł Kewstetter

Rejestry Ewidencja zbiorów i usług

Ewidencja zbiorów i usług

Wypełniając zapisy arf.13 usti ustawy z dnia 4 marca 2010л o infrastnikturze informacji przestrzennej 'Główny Geodeta Kroją 

prowadzi publicznie dostępną ewidencje zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą inadaje im jednolite 
identyfikator/' oraz §4 usti Rozporządzenia Ministra inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informagi przestrzennej "Ewidencję prcwadzi się w 

systemie teleinformatycznym, którego buza danych jest zintegrowano z geoportotem infrastoikturyinfoonaęji przestrzennej, o którym 
mowa w ort, 13 ust. 1 usta wy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej udostępniono ewidencję zbiorów i usług 

danych pgeggaaBhtl

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

C 0 0 в ипрі .«дг.'*азаидкдоу.^*-ч.ч^гі»

WWPA Ж AS Еф ©Oresi-GmiTi gf» ONCT SWydiiiłySunatwi YhjpnHub Q GminiRrftaMittmu ®L£X ^^ЛЯімМкожкк* MRozUriPKP » EKW g GtoportilŻliMip ВіМкнмрІ t/lHłnidjta МЮ GDO$ » СіРшаїІіиНл



3. Otwórz w programie okno dodawania warstw WFS
Q bProjekt bez nazwy—QG!S 

Projekt Edycja ^idot Ц

SD *Zarządzanie źródłami danych 

___ 1 Twórz warstwę

Ustawienia Wtyaki Wektor fiaster £aza danych V/Internecie Siatka Protessing £omoc

Ctri+L

О
 Ф 

Л
 с® 

К 
X

 ® гЖ
Warstwy

OT 9, Y

* V; i® btport

Osadź warstwy i grupy'...

Wczytaj definicję warstwy...

Kopiuj sty I

Wklej styl

Kopiuj warstwę

Wklej warstw ę/grupę

Otwórz tabelę atrybutów

Tryb edycji

Zapsi edycję

Bieżąca edycja

Ząpiszjako...

Zapśszjako definicję warstwy...

Ц Usuń warstwę/grupę

Duplikuj wsrrtwęfy)

Ustaw zakres skatowy widoczności warstwuj

Definiuj układ współrzędnych warstwy

Ustaw układ współrzędnych projektu wg warstwy

Właściwości warstwy...

Filtruj,.,

Etykietowanie

15 Pokaz w podglądzie

co Pokaz wszystkie w podglądzie

°q Ukryj wszystkie w podglądzie

F6

Ctrt+D

Ctrl+Shift+C

Ctrl+F

Vj Dodaj warstwę wektorową... 

f Dodaj warstwę rastrową... 

ЦІ Dodaj warstwę siatkową.» 

>u Dodaj warstwę tekstową C5V... 

'4^ Dodaj warstwy PostGlS...

Ctrl+Shift*V 

Ctrl*Shift*R

Ctri+Shift*T

Ctrl+Shift* D

/п Dodaj warstwę SpatiaLite..

Donaj warstwę MSSGL..

Ctrl+Shrft*L

1 D Dodaj warstwę DB2 Spatial... Ctri+Shift+2

Dodaj warstwę Oracle Spatial...

Dodaj/edytuj warstwę wirtualną...

Ctri*Shift+O

Dodaj warstwę WMS/WMTS...

■Śjjj Dodaj warstwęX¥Z...

Dodaj warstwę ArcGIS Map S®vice...

Q Dodaj warstwę WCS...

Ctri+Shift+W

Dodaj warstwę ArcGIS Feature Ser/ice... 

Ę Dodaj warstwę kafli wektorowych,,.

4. W oknie dodawania warstwy wybierz NOWY
@ Zarządzenie żrósłami danych | WFS / OGC APt - Cechy 

Połączenia z serwerami

- □ X

• Tytuljaka nazwa warstwy

V' Zażądaj tyko obiektów, które pckrywąją się z zasiągiem widoku

Układ współrzędnych

w ____’ Name __________ Streszczenie____  5QL

Wczytzj ; Zapez

il
■I h

■

Zneeó

< Zał1^ Ł‘3Ł‘ [ Pomoc



5. W oknie tworzenia połączenia nadaj połączeniu dowolną nazwę oraz wklej skopiowany link

z Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych GUGiK

G Utwórz nowe połączenie WFS

Szczegóły połączenia

Name Idane

URL httpsi/Zmapa.inspire-hub.pl/ows/gmina-rawajnazowieckal

Uwierzytelnianie

Konfiguracje Bez zabezpieczeń ■

Wybierz lub utwórz konfigurację uwierzytelniani a

| Bez uwierzytelnienia ’ 11 [I J ® I

Konfiguracja przechowuje zaszyfrowane dane w bazie danych 
uwierzytelniania QGIS.

Opcje WFS

Wersja | Maksimum ’ | i rozpoznaj

Maks, liczba obiektów

1/ Włącz stronicowanie obiektów

Rozmiar strony

( i Ignoruj orientacją ой (WFS 1.1/WFS 2.0)

1 Odwróć orientacją os

; Używaj kodowania GML2 dla transafej

CK | Anulu; | Pomoc ]



O Zarządzanie źródłami danych | WFS/ OGC АРІ - Cechy X

Przegladsrka Połączenia z serwerami

rektor

Raster

dane

Rltr !

II Edytuj Usuń __ i _ I L Zapis? _ 1

Siatka

Tytuł Name Streszczenie SOL

GeoPackage
Zasięg'' nieaktualnych miejscowych planów appJMaP!anowaniaPrz«trzennego.MPZP.obso!etE Warstwa zawierająca ub:&..
Zasięg! miejscowych planów w trakcie przyjmowa... appAktP3ancwaniaPrzestrzennego.MPZP.adoption Warstwa zawierająca obie... 

Zasięg obowiązującego studium uwarunkowań i k... app-AktPlanDwaniaPrzestrzennego.SUlKZP.IegalF... Warstwa zawierająca obie...

PostgreSGL

Misa

Oracle

ow 0B2

suikzp_meta 

studiumjcierunla 

studium_dodjnfo_pow 

stuaium_dodjnfo_pkt 
stunium.dodjnfojjn 

mpzp_meta

mpzp
dod_info_pow 

dodjnfo_pkt 

dodjnfojin

suikzp.meta 

studiumjuerunki 

studiumjiadJnfojłow 

studium.dodmfojikt 
studium_dodjnfojin 

mpzp_meta 

mpzp 
dodjnfo_pow 

dod_info_plct 

dod_inf clin

Warstwa 
wirtualna

WFS/OGC АРІ 
- Cechy

:s

№Z

Лар

ArcG>S reature
<&«+ $ervice

Tytuł jako nazwa warstwy

GcoMode J Zażądaj tyto obiektów, które pokrywają się z zastę^er, rndoku

Układ współrzędnych

EPSG:2178 Zmień.

i Stwórz gapy tanie { Zamknij Oodąj І' Pomoc

6. W oknie dodawania warstwy wybierz interesujące Cię elementy i dodaj do okna QGIS
G Zarządzanie źródłami danych | WFS i OGC APi-Cechy X

Przeglądarka

Wekior

L ' І 11 „ P У"?. Woytąj |

Siatka

CSV
Tytuł Name Streszczenie SOL

GecPack:
Zasięg? nieaktualnych miejscowych planów app-AUCijnowflnnaPrzestnennego.MPZP.obsDiee Warstwa zawierająca obie..
Zasięgi miijscawych planów w trakcie promowa... appAktPlanowaniaPrzestrzennego.MFZP.Bdoption Warstwa zawierająca obie.. 
Zasięg obowiązującego studium uwarunkowań i t.. app-AktPiBnowaniaPrzestrzennego.SUtKZP.IegaiE.. Warstwa zawierająca obie,.

PorlgieSOl

Mssai

Oracle

DB2

sutep.meta 
studium_berunki 
sUidium_dodjrrfo_pow 
studtum_dodjrtfo_plci 
studium, dodjnfojin 
mpzp.meta 
mpzp 
dodjnfo-po*' 
dodjnfo_pkt 
dodjnfojin

suikzp.meta 
studiumjucrunla 
5tudium_dod_info_pow 
sixitlium_dod_info_pkt 
rtud'mm_dod_info_Rn 
mpzp_meta 
mpzp 
dod_info_pcw 
dod_śifoj:kt 
dodjnfojin

ЛЛ Warstwa 
ł wirtualna

WMS/WMT5

WFS/OGC АРІ 
- Cechy

‘/ector T|le

ArcGISMap 
Л/4 Ser/ice

ArcGIS Feature
Sernice

Tytuł jako nazwa warstwy

GeołJsde ‘ Zażądaj tyko obiektów, która pokrywają ? zasę^r. v.-idofaj

Układ współrzędnych

EPSG:2178
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