
BURMISTRZ OPOCZNA 
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 
tel. (0-44) 736 31 OO, fax 736 31 1 l 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Opocznie Nr XXXIII/380/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
procedury zmiany granic administracyjnych miasta i gminy Opoczno oraz przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami (Dz. U. Woj. Łódź z 2017 r„ poz. 3511 z późn. zm.) podaję do 
publicznej wiadomości, co następuje: 

W dniach od 27.11.2017 r. do 27.12.2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje 
z mieszkańcami miasta i gminy Opoczno w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta 
i Gminy Opoczno, polegającej na włączeniu do granic administracyjnych miasta Opoczna 
części obszaru wiejskiego obejmującego fragment obrębu wiejskiego Januszewice. 
Uczestnictwo w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: 
„Czy jest Pan/i za zmianą granic miasta i gminy Opoczno, polegającą na włączeniu do granic 

administracyjnych miasta Opoczna części obszaru wiejskiego, obejmującego fragment obrębu 
wiejskiego Januszewice, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do procedury zmiany granic miasta i gminy Opoczno i przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami". 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie miasta 
i gminy Opoczno. Udzielenie odpowiedzi na pytanie następuje na formularzu konsultacyjnym. 
Osoba biorąca udział w konsultacjach udziela odpowiedzi na pytanie stawiając „X" tylko 
w jednym z trzech rubryk, odpowiednio przy słowach „TAK'', „NIE'', „WSTRZYMUJĘ SIĘ". 

Konsultacje przeprowadzą pracownicy na zebraniach w budynku MDK w Opocznie oraz 
budynkach szkół, świetlic na terenach wiejskich, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni. 
Ponadto mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię o proponowanej zmianie granic w drodze 
głosowania na formularzu konsultacyjnym, dostarczonym przez ankieterów. 

Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię o proponowanej zmianie granic także na 
formularzu konsultacyjnym dostępnym w budynku Urzędu Miejskiego w Opocznie przy 
ul. Staromiejskiej 6, budynek główny oraz w budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, 
w godzinach urzędowania, w okresie prowadzonych konsultacji. 

Zebranie z mieszkańcami w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie odbędzie 
się w dniu 04.12.2017 r. o godz. 17°0 oraz w dniu 05.12.2017 r. o godz. 10°0• 

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Opocznie w zakładce „Zmiana granic miasta Opoczna i obrębu 
Januszewice" oraz na stronie internetowej www.opoczno.pl. 

BURlV ISTRZ 

Rafał 



SZANOWNI PAŃSTWO 

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY OPOCZNO 

Powiększenie granic administracyjnych jest jednym z celów strategicznych Miasta 
Opoczno. Wchłonięcie do Opoczna części obrębu wiejskiego Januszewice jest nieuchronne. 
Powiększenie terytorium Miasta Opoczno sprzyjać będzie m.in. rozwojowi gospodarki 
i aktywizacji zawodowej, zwiększy napływ firm, osłabi emigrację zarobkową oraz wzmocni 
pozycję Opoczna. Miastu rozszerzenie granic potrzebne jest m.in. do długofalowego 
planowania rozwoju działalności gospodarczej. 

Włączenie nowych terenów umożliwi m. in. racjonalne zagospodarowanie miasta oraz 
uwolni naturalny kierunek rozwoju. Zmiana granic w proponowanym kształcie wpłynie 
pozytywnie na życie mieszkańców „przejmowanych" terenów. Proponowane powiększenie 
granic administracyjnych miasta de facto porządkuje i sankcjonuje istniejącą już od lat sytuację , 
w której fragment obrębu wiejskiego Januszewice stanowi całość z Miastem. 

Proponowany teren funkcjonalnie związany jest z miastem Opoczno. Infrastruktura 
techniczna i połączenia komunikacyjne potwierdzają, iż teren tworzy jednorodny układ 
przestrzenny z całym obszarem miasta. 

Jakkolwiek obszar ten ewidencyjnie przynależy do obrębu wiejskiego Januszewice to 
w żaden sposób nie jest związany z zabudową wiejską wsi. Poza tym powyższy teren 
proponowany do przyłączenia przylega do drogi Krajowej Nr 12, co stanowić będzie naturalną 

granicę miasta. 

Zmiana Administracyjna granic Miasta i Gminy Opoczno polegałaby na włączeniu 

części obrębu wiejskiego Januszewice tj . działek oznaczonych numerami.: 631, 630,629, 
628,627, 626/2, 62611 , 611, 610/8, 610/7, 610/5, 610/6, 610/4, 610/1, 609, 608/32, 608/31, 
608/28, 608/27, 608/19 607/2, 607/1, 60612, 60611, 591/2, 591/1 , 595/32, 564/4, 562, 561, 560, 
559,558, 557, 556,555,554,553,552,551,550,549,548,547,546,545,544,543, 542, 541 , 
540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533 , 532, 531 , 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523/3, 
523/2, 523/1, 307/1 o łącznej powierzchni 223,8406 ha. 

Proponowana zmiana administracyjna granic Miasta i Gminy Opoczno jest w pełni 
uzasadniona i zapewni zachowanie jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego 
z uwzględnieniem więzi społecznych i gospodarczych oraz infrastruktury technicznej. 

Wprowadzenie zmian granic administracyjnych pociąga za sobą jednorazowe koszty 
związane z wprowadzeniem zmiany w operacie ewidencji gruntów dla terenu części obrębu 
Januszewice. Należy zwrócić uwagę, że nie będzie kosztów związanych z wymianą 
dokumentów takich jak: dowody osobiste, prawa jazdy, paszporty i inne. 

Uprzejmie proszę Państwa o włączenie się w prace konsultacyjne dotyczące tej sprawy i zajęcia 
stanowiska. 



Formularz konsultacyjny w sprawie zmiany granic 
Miasta i Gminy Opoczno. 

Pytanie konsultacyjne: 

Czy jest Pan/i za zmianą granic miasta i gminy Opoczno, polegającą na: 

1) włączeniu do granic administracyjnych miasta Opoczna części obszaru wiejskiego, 
obejmującego fragment obrębu wiejskiego Januszewice, zgodnie z mapą stanowiącą 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38012017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta i gminy 
Opoczno i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Lp. Imię i nazwisko Adres TAK NIE WS TRZY Podpis 
zamieszkania MUJESIĘ 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 



Kolorem czerwonym oznaczono proponowany obszar włączenia części obrębu Januszewice do granic miasta Opoczna 
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Mapa poglądowa-kolorem niebieskim oznaczono proponowany obszar włączenia części obrębu Januszewice do granic miasta Opoczna 
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obręb wiejski Januszewice 


