ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 24 stycznia 2020 r.
PNIK-I.4131.88.2020
Rada Gminy
Sieradz
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy o samorządzie
gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/111/2019 Rady Gminy Sieradz z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz Jawor - Błaszki dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Charłupia Mała, gmina
Sieradz, która wpłynęła wraz z załącznikiem graficznym do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 7 stycznia 2020 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z rysunkiem planu, część wyznaczonych w planie terenów infrastruktury
technicznej - elektroenergetyka o symbolu E, dla których ustalono możliwość lokalizacji słupów
elektroenergetycznych 110 kV oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą
elektroenergetyczną oraz przewidziano teren drogi o symbolu KDZ, występuje na glebach klasy
III. W związku z powyższym wątpliwość organu nadzoru budzi brak w dokumentacji
planistycznej, zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, co jest
wymagane na podstawie art. 17 pkt 6 lit c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161 z późn. zm.).
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Wątpliwość budzi także aktualność mapy pobranej z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, na której sporządzono rysunek planu. Zgodnie bowiem
z treścią § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie

wymaganego

zakresu

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), materiały planistyczne sporządzone na
potrzeby projektu planu miejscowego powinny być aktualne na dzień przekazania tego
projektu do opiniowania i uzgodnienia. Natomiast materiały planistyczne sporządzone na
podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu planu miejscowego,
powinny być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu.
W związku z powyższym proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie do 31
stycznia 2020 r. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka.
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