
UCHWAŁA NR XV/140/2015 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie r1ozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu 
miejscowego flanu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej 
w północnej części miasta Opoczno. 

Na podstarie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekstjednolit~: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnial 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

I 
jednolity: Dz-M,U. z 2015 r. poz. 199, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 
1777), Rada liejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoz~aniu się z uwagą wniesioną przez Panią Teresę Miller w dniu 23 października 
2015 r., o tresci: „Uważam również że część graficzna opracowana jest na nieaktualnym 
podkładzie geddezyjnym i nieczytelnym przy numerach działek powinien być nr obrębu jak 
to ma miejsce jprojekt planu do uchwały 38111 z 30.03.2011 r.", oraz po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem ~urmistrza w przedmiocie rozpatrzenia opisanej uwagi, Rada Miejska nie 
uwzględnia uw.agi. 

§ 2. UzasadnieLe rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. WykonanJ. I uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia . 
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Wiceprzewodniczący 

Rady Miej iej w pocznie 



Załącznik do Uchwały Nr XV/140/2015 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

Uzasadnienie 

Do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
strefy przemyhowej położonej w północnej części miasta Opoczno przystąpiono na 
podstawie uchJrały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLII/428/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. 

Realizując proldurę planistyczną zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowanih i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 28 sierpnia 2015 r. na stronie 
internetowej gihiny, na tablicy ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta, 
dokonano ob~+eszczenia o wyłożeniu przedmiotowego planu do publicznego wglądu 
wyznaczając termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz 
termin składani1a uwag. Ogłoszenie tej samej treści zamieszczono w Tygodniku Opoczyńskim 
„TOP" w dniuj 28 sierpnia 2015 r. Okres wyłożenia do publicznego wglądu ustalono w 
dniach: od 7 wnześnia 2015 r. do 7 października 2015 r. 
Termin dyskusj~ publicznej wyznaczono w dniu 9 września, natomiast termin składania uwag 
ustalono do dnia 23 października 2015 r. 
W dniu 23 października Pani Teresa Miller nadała na Poczcie Polskiej pismo skierowane do 
z-cy burmistrza[ w którym wniosła o treści przytoczonej w§ I niniejszej uchwały. 

Uzasadniając slanowisko Rady należy pokreślić, że rysunek planu został sporządzony na 
aktualnym podkładzie geodezyjnym pozyskanym z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geo~ezyjnej i. ~artogra~cznej w ?poczni~ .. Numery dzi~łek stanowią t~eś,ć mapy pozyskanej 
z osrodka, m9 stanowią natomiast tresc1 nanoszonej przez urban1stow Z powyższych 
względów uwaga nie zostaje uwzględniona. 

WlICJEJ?RZEWODNHCZĄCY 
R~ ~~„wA'~mne 
~Zb'czyt 


