
UCHWALA NR XV/141/2015 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie ozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu 
miejscowego łanu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej 
w północnej ęści miasta Opoczno. 

Na podst ie 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 dni 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 
1777), Rada iejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoz aniu się z uwagą wniesioną przez Panią Teresę Miller w dniu 23 października 
2015 r., w któ ej zarzuca ona pominięcie w „Prognozie oddziaływania na środowisko" na str. 
6, uchwały V /38/2011, a na stronie 11 pominięcie dalszej części zapisu o treści: „ W 
przypadku b aku terenów poniżej ul. Brzozowej lub trudności z ich nabyciem i 
zagospodaro aniem", oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem burmistrza w przedmiocie 
rozpatrzenia o isanej uwagi, Rada Miej ska nie uwzględnia uwagi. 

§ 2. Uzasadni nie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonan e uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

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

Rady Mie" iej w Opocznie 



Załącznik do Uchwały Nr XV 1141/2015 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

Uzasadnienie 

Do sporz dzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
strefy przem słowej położonej w północnej części miasta Opoczno przystąpiono na 
podstawie uch ały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLII/428/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. 

Realizując procedurę planistyczną zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowan u i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 28 sierpnia 2015 r. na stronie 
internetowej iny, na tablicy ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta, 
dokonano ob ieszczenia o wyłożeniu przedmiotowego planu do publicznego wglądu 

wyznaczając t rmin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz 
termin skład ia uwag. Ogłoszenie tej samej treści zamieszczono w Tygodniku Opoczyńskim 
„TOP" w dni 28 sierpnia 2015 r. Okres wyłożenia do publicznego wglądu ustalono w 
dniach: od 7 ześnia 2015 r. do 7 października 2015 r. 
Termin dysku ~i publicznej wyznaczono w dniu 9 września, natomiast termin składania uwag 
ustalono do d ia 23 października 2015 r. 
W dniu 23 pa dziernika Pani Teresa Miller nadała na Poczcie Polskiej pismo skierowane do 
z-cy burmistrz , w którym wniosła o treści przytoczonej w § 1 niniejszej uchwały. 

Uzasadniając stanowisko Rady należy pokreślić, uchwała nr V/38/2011 to uchwała 

stwierdzająca godność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
strefy przemy łowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie z ustaleniami 
zmiany studi m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Opoczno, któ a nie ma żadnego związku z projektem procedowanego miejscowego planu 
zagospodarow nia przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części 
miasta Opocz o. Prognoza oddziaływania na środowisko jest sporządzana na potrzeby 
określonego p ojektu planu miejscowego, stąd w prognozie pomijane są zapisy, które nie 
dotyczą teren objętego przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego. Teren poniżej 
ul. Brzozowej ołożony jest poza obszarem projektu planu. 
Z powyższych względów uwaga nie zostaje uwzględniona. 
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