
Uchwała Nr XJ . . ./2019 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia . . ........ .. .. . ... ..... ... .... .. . . .. .. .. . 

14. 03. n:g 

> ...... :::::::::: .. ~·:~::: :::: 

zmieniająca uch-walę Nr XXll/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie 
uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 - 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada 
Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/226/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 
czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016 -
2020 w rozdziale 6. Strategiczne kierunki rozwoju Gminy Opoczno wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w podrozdziale 6.2 Cele polityki rozwojowej gminy, w Tabeli celów operacyjnych na 
stronie 101 w wierszu III. Środowisko, w kolumnie trzeciej dodaje się kolejne wiersze 
(Cele operacyjne) \V brzmieniu: 
„5 .3 Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej 

5.4 Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszanie zanieczyszczeń powi etrza"; 

2) w podrozdziale 6.3 Spójność celów strategicznych i operacyjnych Gminy Opoczno z 
dokumentami strategicznymi •vyższego rzędu, w pkt III. OBSZAR STRATEGICZNY 
ŚRODOWISKO, tabela na stronie 107 otrzymuje następujące brzmienie: 

Cel strategiczny Cel operacyjny Dokument Zakres zgodności 

„5. Poprawa 5.1 Ochrona Umowa Cel tematyczny 5. Promowanie 
warunków zasobów Partnerstwa dostosowania do zmian klimatu, 
środowiska w przyrodniczych i zapobiegania ryzyku i 
gminie Opoczno zachowanie zarządzania ryzykiem. 

bioróżnorodności 
Cel tematyczny 6. Zachowanie 
i ochrona środowiska 
naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania 
zasobami. 

Program Oś priorytetowa II Ochrona 
Operacyjny środowiska, w tym adaptacja do 
Infrastruktura i zmian klimatu. 
Środowisko 
2014 - 2020 



Regionalny Oś priory1etowa V Ochrona 

Program środowiska 

Operacyjny 
województwa 
Łódzkiego na 
lata 2014-2020 

5.2 Racjonalizacja Umowa Cel tematyczny 4. Wspieranie 

gospodarki Partnerstwa przejścia na 

zasobami gospodarkę niskoernisyjną we 

naturalnymi wszystkich sektorach. 

Cel tematyczny 5. Promowanie 
dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem. 

Cel tematyczny 6. Zachowanie 
i ochrona środowiska 
naturalnego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania 
zasobami. 

Program Oś priorytetowa I Zmniejszenie 
Operacyjny emisyjności gospodarki. 
Infrastruktura i 

Oś priorytetowa II Ochrona 
Środowisko 
2014- 2020 

środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu. 

Regionalny Oś priorytetowa 1V Gospodarka 
Program niskoernisyjna 
Operacyjny 

Oś priorytetowa V Ochrona 
województwa 
Łódzkiego na 

środowiska 

lata 2014-2020 



Program Priorytet 4 Odtwarzanie„ 
Rozwoju ochrona 
Obszarów i wzbogacanie ekosystemów 
Wiejskich 2014 związanych 

- 2020 z rolnictwem i leśnictwem. 

Priorytet 5 Promowanie 
efektywnego gospodarowania 
zasobami i wspieranie 
przechodzenia w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym 
na gospodarkę niskoemisyjną i 
odporną na zmianę klimatu. 

5.3 Rozbudowa Program Cel szczegółowy B6: wspieranie 

infrastruktury Rozv.•oju lokalnego rozwoju na obszarach 
wodno - ściekowej Obszarów 'viejskich 

Wiejskich 2014 
- 2020 

5.4 Poprawa jakości Program Oś priorytetowa I Zmniejszenie 

po-wietrza oraz Operacyjny emisyjności gospodarki. 
zmniejszanie emisji Infrastruktura i 

Oś priorytetowa II Ochrona 
zanieczyszczeń Środowisko 

2014-2020 
środowisk~ w tym adaptacja do 
zmian klimatu. 

Regionalny Oś priorytetowa IV Gospodarka 
Program niskoemisyjna 
Operacyjny 

Oś priorytetowa V Ochrona 
województwa 
Łódzkiego na 

środowiska 

lata 2014-2020 

Program Cel szczegółowy B6: wspieranie 
Rozwoju lokalnego rozwoju na obszarach 
Obszarów wiejskich 
Wiejskich 2014 
- 2020 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Kl~ 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Anna Zięba 


