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Rada Gminy Chąśno
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 XXV/156/2021 Rady Gminy
Chąśno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego – gmina Chąśno, fragment wsi: Goleńsko, Karnków, która wpłynęła do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z dokumentacją w dniu 12 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
Dołączony do dokumentacji prac planistycznych przedmiotowej uchwały plik z danymi
przestrzennymi nie otwiera się poprawnie w programie QGIS, a zatem należy uznać, że do
uchwały nie dołączono załącznika, o którym mowa w art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.
m.).
Dane przestrzenne nie zostały przedłożone w wymaganej przez § 6 ust. 1 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.
poz. 1916) postaci tj. w formie pliku GML, natomiast przygotowano je w rozszerzeniu XML.
Należy jednak zauważyć, że zmiana rozszerzenia nie wpływa na zawartość przedłożonych
danych, a ponadto z informacji uzyskanych z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
wynika, że za pomocą dedykowanych narzędzi nie ma możliwości stworzenia pliku we
właściwym rozszerzeniu.
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Załączony plik został opatrzony podpisem elektronicznym i pomimo braku możliwości
wczytania w programie QGIS, przeszedł poprawną walidację za pomocą wtyczki w wersji 1.0.
Jednocześnie plik z danymi przestrzennymi po otwarciu w edytorze tekstu posiada strukturę
właściwą dla plików z danymi przestrzennymi. Z informacji tam zawartych wyodrębniono
łącze do rysunku aktu, który następnie wczytano do programu QGIS. Rysunek posiada
prawidłowo nadaną georeferencję. Nie zmienia to jednak faktu, że załączony do dokumentacji
planistycznej plik nie otwiera się poprawnie w programie QGIS.
Wobec powyższego, w terminie do dnia 8 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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