URZĄD MlfJSKl w Opocznie
BIURO oestUGI INTERESANTA

UCHWAŁA

NR VII/ .... /15 projekt
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 marca 2015r

Wpłynęło
dma

17. 03. 2015

Ilość mł.

„.„„v.L.p.42:. .„ .... „„„.

P<xipla .„„„ .. „„„„.„ .. „ ... „.„ .. „"„

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"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca
990 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.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

UZASADNIENIE

Pismem PKN-1.4131.133.2015 z dnia 26 lutego 2015r Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
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
poinformował

Zastrzeżenie organu nadzoru dotyczy braku poddania Planu przyjętego przez Radę Miejską
procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art.46 i art. 47 ustawy z
dnia 3 października 2008r 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 Gminę 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.

Opoczno, dnia 5 marca 2015r
OG.BR.0711.11.2015
Łódzki Urząd

Wojewódzki w Łodzi
Ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Dotyczy: pismo PKN-1.4131.133.2015 - zawiadomienia o wszczęciu
postępowania

W związku z tym, ze Łódzki Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie z
urzędu

w celu kontroli

legalności Uchwały

Opocznie z dnia 29 stycznia 2015r,

Nr V/40/15 Rady Miejskiej w

zarzucając, że

Rada Miejska w Opocznie

przyjęła

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 -

2020"

mimo

oddziaływania

października

udziale

braku
na

poddania

środowisko

2008r o

społeczeństwa

jest

słuszne,

w ochronie

informacji o

środowiska

stanowisko

dlatego na

procedurze

strategicznej

oceny

w trybie art.46 i art. 4 7 ustawy z dnia 3

udostępnianiu

środowisko uważamy, że
Łodzi

Planu

środowisku

oraz o ocenach

Łódzkiego Urzędu

najbliższej

zostanie wszczęta procedura uchylenia tej

i jego ochronie,

oddziaływania

na

Wojewódzkiego w

Sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Uchwały.
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W LODZI
Łódź,

dnia 26 lutego 2015 r.

PNK-I.4131.133.2015

Rada Miejska
w Opocznie

Zawiadomienie o wszczęciu

postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
(Dz. U. z 2013 poz. 594 z
1960 r. - Kodeks

późn.

postępowania

zm.), w

związku

samorządzie

gminnym

z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że wszczęte zostało

1990 roku o

z

urzędu postępowanie określone

samorządzie

gminnym w celu kontroli

w rozdziale 1O ustawy z dnia 8 marca
legalności uchwały

Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 r„ w sprawie:

przyjęcia

„Planu gospodarki

wpłynęła

niskoernisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020" , która
Urzędu

Nr V/40/ l 5 Rady

do

Łódzkiego

Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 9 lutego 2015 r.

Uzasadnienie

Zastrzeżenie

organu nadzoru braku poddania projektu Planu

procedurze strategicznej oceny oddziaływania na
dnia 3 października 2008 r. o
społeczeństwa

w ochronie

udostępnianiu

środowiska

środowisko

informacji o

oraz ocenach

przyjętego uchwałą

w trybie art.46 i art.4 7 ustawy z

środowisku

oddziaływania

i jego ochronie ,udziale

na

środowisko

(Dz. U. z

2013 r. poz.1235 z póź.zm. ).
Takie stanowisko prezentuje także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Łodzi.

W przypadku gdy
poprzedzone

określonymi

podjęcie uchwały

zgodnie z

obowiązującym

prawem winno

być

prawem uzgodnieniami, uzyskaniem odpowiedniej opinii innego
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 lódż, ul. Piotrkowska 104, iel.: (+48) 42 664 IO OO, fax: (+48)42 liM IO 40
·--·„. Ct·r·1vnb1 Podawcz.i.1 ePUAP: /lodzuw/skrycka

organu lub podmiotu albo
skutkować

uznaniem,

Wobec
proszę

o

prawem

iż uchwała została podjęta

powyższego,

procedurą,

doręczenia

w przedmiotowej sprawie.

Wojewódzkiego w

Łodzi

zaniechanie tego

może

z istotnym naruszeniem prawa.

w terminie 3 dni od dnia

złożenie wyjaśnień

Łódzkiego Urzędu

inną określoną

niniejszego zawiadomienia,

Wyjaśnienia należy przesłać

na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

ePUAP: /lodzuw/skrytka.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Elżbieta Staszyńska

Dyrektor Wydziału
Prawnego, Nadzoru i Kontroli

Do wiadomości:
Burmistrz Opoczna

do

