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Rada Gminy Zduńska Wola

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamiam,
o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie
gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w miejscowości Mostki gmina Zduńska Wola, która wpłynęła do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 4 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W ocenie organu nadzoru dołączone do uchwały Nr XXIX/229/2021 dane
przestrzenne zostały sporządzone w układzie odniesień PL-1992, co narusza § 3 ust. 4
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916). Dla opracowań w skalach większych od 1:10
000, odpowiednim układem odniesień jest układ PL-2000.
Zdaniem organu nadzoru łącze (URI) na warstwie o nazwie „APP1 MOSTKI
RysunekAktuPlanowania Przestrzennego” nie odnosi się do rysunków aktu planowania
przestrzennego tylko do strony geoportalu województwa łódzkiego, co jest sprzeczne z treścią
§ 3 ust. 2 pkt 2 lit. c ww. rozporządzenia.
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Dodatkowo przedmiotowe dane przestrzenne nie zostały podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, co narusza § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zbiorów
danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto dane przestrzenne nie zostały przekazane w postaci dokumentu elektronicznego
GML a w postaci XML, co narusza § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Wobec powyższego proszę o złożenie wyjaśnień w niniejszej sprawie do dnia 26
marca 2021 r. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka.
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