
UCHWALA NR VIl/60/2015 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 marca 2015r. 

w sprawie: uchylenia uchwały nr V/40/15 Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020" 

N a podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. 
poz.379, poz.1072), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr V/40/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015r. 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-
2020" z powodu konieczności poddania Planu procedurze strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Grzegorz 



UZASADNIENIE 

Pismem PKN-I.4131.133.2015 z dnia 26 lutego 2015r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie kontroli legalności uchwały Nr V/40/15 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020. 

Zastrzeżenie organu nadzoru dotyczy braku poddania Planu przyjętego przez Radę Miejską 
procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 46 i art. 4 7 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.). 
Powyższe stanowisko potwierdza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Firma Strategor nie poinformowała Gminy Opoczno o konieczności poddania opracowanego 
Planu procedurze oddziaływania na środowisko przed podjęciem uchwały przez Radę 
Miejską. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy Planu wynikało, że nie zawiera on 
zapisów, które należałoby uznać za znacząco oddziałujące na środowisko, natomiast zadania 
w nim zapisane nie spowodują zagrożenia dla środowiska, a więc strategiczna ocena nie 
będzie wymagana. 

Gmina Opoczno wystąpiła z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 
prognozy oddziaływania na środowisko projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Opoczno na lata 2014-2020" do Dyrektora RDOŚ oraz Dyrektora WSSE w Łodzi. 

Mając na uwadze wymienione wyżej naruszenie prawa należy podjąć uchwałę o uchyleniu. 


