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PNIK-I.4131.215.2021
Rada Miejska w Łasku

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/368/2021 Rady Miejskiej w Łasku z
dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14
a bocznicą kolejową, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu
10 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
W ocenie organu nadzoru do dokumentacji prac planistycznych sporządzonej na
potrzeby uchwalenia ww. planu miejscowego nie zostały dołączone dane przestrzenne, o
których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Dane przestrzenne nie zostały również
wymienione jako załącznik w treści przedmiotowej uchwały.
Powyższe dane przestrzenne w pierwszej kolejności powinny być sporządzone dla
pierwotnego aktu jakim jest uchwała Nr XXXIV/364/09 z dnia 24 czerwca 2009 r., natomiast
przedmiotowa zmiana planu miejscowego powinna stanowić jedynie aktualizację zbioru,
zgodnie z art. 67c ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z § 3 ust. 7 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 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. poz. 1916). Wątpliwości
organu nadzoru budzi, czy prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), ponieważ nie zawiera
wszystkich elementów wymienionych w § 11 ww. rozporządzenia. Ponadto ww. prognoza nie
zawiera podpisu ani żadnej informacji o osobie sporządzającej, w związku z czym nie można
ustalić, czy została ona opracowana przez osobę uprawnioną.
Zdaniem organu nadzoru w ogłoszeniach i obwieszczeniach o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu niniejszego planu miejscowego nie została zawarta informacja o jego
udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku, zgodnie z art.
17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wobec powyższego proszę o złożenie wyjaśnień w niniejszej sprawie do dnia 5 marca
2021 r. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka.
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