
Zarządzenie Nr 88/2016 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 4 maja 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczna 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1713), jak również na 
podstawie art. 42 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. W okresie składania uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej 
części miasta Opoczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały wniesione uwagi. 

§ 2. Wykaz wniesionych uwag i sposób ich rozpatrzenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta 
Publicznych 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Zamówień 



Treść uwagi nr 4 : 

„Wnoszę również, że w planie teren o symbolu R-1 przeznaczony jest pod tereny rolnicze natomiast w 
studium wskazany jest pod tereny zabudowy produkcyjno składowe" 
Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi: UW AGA NIEUWZGLĘDNIONA 
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
Uwaga niezasadna - Żaden przepis prawa nie nakazuje sporządzającemu miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „konsumowanie zapisów studium w 100%". Sporządzając 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego organ może pozostawić fragment obszaru 
określając jego przeznaczenie zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem, odkładając w czasie zmianę 
przeznaczenia terenu. 


