ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 28 marca 2021 r.
PNIK-I.4131.294.2021

Rada Gminy Pabianice
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 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XLII/281/2021 Rady Gminy
Pabianice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew,
Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz,
która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 5 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W tekście przedmiotowej uchwały, brak jest ustaleń dla wyznaczonego na załączniku
graficznym nr 2 liniami rozgraniczającymi terenu lasu o symbolu 24.ZL.
Dane przestrzenne (załącznik Nr 6 do uchwały) nie posiadają pełnej informacji o zawartych
w nich obiektach przestrzennych. W atrybutach danych przestrzennych dotyczących
„Dokumentu Formalnego” aktu, brak jest łącza (adresu URl), pod którym powinien być
dostępny tekst przedmiotowej uchwały, co jest wymagane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 lit. g
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). Regulacje § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia
określają, jakie dane o obiektach przestrzennych należy gromadzić w zbiorze danych
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przestrzennych, a zatem również w danych przestrzennych dla konkretnego, indywidualnego
aktu planowania przestrzennego – będącego częścią składową ww. Zbioru.
Ponadto dane przestrzenne nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o czym mowa w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Wobec powyższego, w terminie do dnia 30 marca 2021 r., proszę o złożenie wyjaśnień w
przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka.
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