
                                                                              

 

 

Lublin, Poznań, 24 maja 2022 r. 

Wójt/Burmistrz/Prezydent 
 
 
 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

 

W dniu 1 grudnia 2021 roku został uruchomiony System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)  
zawierający dane użyteczne do kompleksowej oceny usług świadczonych przez gminy. Budowa SMUP 
jest realizowana w partnerstwie przez Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek 
Powiatów Polskich oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania 2.18 
POWER. W pierwszym etapie w systemie dostępne są dane, jakimi obecnie dysponują służby 
statystyki publicznej na temat usług publicznych. Wskaźniki monitorujące poszczególne usługi 
dobrane są w sposób umożliwiający ich analizę, jak również informują o ilości, jakości, dostępności 
każdej z usług, w tym w porównaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

Obecnie trwa etap rozbudowy Systemu Monitorowania Usług Publicznych mający na celu 
poszerzenie zakresu informacyjnego systemu o dane, którymi statystyka publiczna nie dysponuje, 
to jest o dane na temat gospodarowania nieruchomościami Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Badanie, do którego Państwa zapraszamy, służy pozyskaniu danych dotyczących gospodarowania 
nieruchomościami będącymi w zasobie gminy. 

Pragniemy poinformować, że w ramach prac badawczych służących rozbudowie Systemu 
Monitorowania Usług Publicznych reprezentowana przez Panią/Pana gmina objęta została badaniem 
mającym na celu pozyskanie nowych wskaźników w zakresie gospodarowania nieruchomościami JST 
(szczebel gminny). Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na udział gminy w badaniu przez Portal 
Sprawozdawczy na formularzu SMUP-GN-01 realizowanym w dniach od 1 do 20 czerwca 2022 r. 
Szczegóły dotyczące badania znajdziecie Państwo w „Informacji o Badaniu SMUP-GN-01” dostępnej 
pod adresem: https://lublin.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-gospodarki-mieszkaniowej-i-
komunalnej/badania-989/ oraz w Portalu Sprawozdawczym GUS. 

Badanie ma na celu dostarczenie informacji o zasobie nieruchomości JST, gospodarowaniu tymi 
nieruchomościami oraz o dochodzie, jaki gmina uzyskuje z tego tytułu. Dane jednostkowe pozyskane 
od Państwa w trakcie realizacji badania SMUP-GN-01 będą przetwarzane wyłącznie przez partnerów 
SMUP, celem wyliczenia wskaźników oraz docelowo, po przetestowaniu metodologii, do ich 
prezentacji w portalu SMUP.  

  



 

W sprawach związanych z metodologią badania związanego z usługą SMUP oraz dotyczących 
bezpośrednio treści formularza prosimy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Statystycznego 
w Lublinie Pani (zgodnie z dokumentem: Osoby do kontaktu), która odpowie na wszystkie pytania 
związane z badaniem. 

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony projektu: https://smup.gov.pl/projektsmup, gdzie 
odnajdą Państwo szczegółowy opis projektu, jak również wskaźniki i raporty dotyczące Państwa 
Jednostki. 
 

 

Z wyrazami szacunku 

dr Tomasz Potkański  dr Krzysztof Markowski 
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