
Uchwała Nr Vll/50/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosków Janiny i Kazimierza Podlewskich, Piotra Lasoty, 

Agaty Lasoty, Doroty Felińskiej i Damiana Felińskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Opocznie 

uchwala co następuje: 

§ 1. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. 

„o spowodowanie zmiany planowanych inwestycji w Gminie Opoczno na 2015 r." 

Rada postanowiła wniosku nie uwzględnić. 

§ 2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Nr Vll/50/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27.03.2015 r. 

Uzasadnienie 

W swoim piśmie z dnia 25 lutego 2015 r. skierowanym do Rady Miejskiej w Opocznie 
Wnioskodawcy domagają się zaniechania budowy cmentarza w Opocznie przy ulicy Rolnej, 
a zaplanowane na ten cel środki finansowe proponują przeznaczyć na remont i modernizację budynku 
komunalnego przy Pl. Kościuszki 20. Rozpatrując wniosek Rada przypomina, iż w dniu 26 sierpnia 
2011 roku uchwalony został dla nowego cmentarza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Plan przyjęto uchwałą nr X/75/2011 w wyniku procedury przewidzianej ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli w wyniku postępowania z udziałem wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców Opoczna. Plan ten stał się dla Gminy obowiązującym prawem 
miejscowym. Jego realizacja należy do organu wykonawczego Gminy, czyli Burmistrza. 

W wykonaniu uchwały podjęto realizację tej inwestycji, w tym szereg działań zmierzających do 
powstania cmentarza w roku 2015. Zadanie z tym związane od kilku lat znajduje się w budżecie Gminy 
jako jeden z priorytetów. Wynika z tego, że Rada Miejska wielokrotnie podejmowała w tym przedmiocie 
decyzje, także Rada obecnej kadencji. 

Odnosząc się zatem do treści wniosku i wysłuchaniu Burmistrza Opoczna, Rada Miejska nie 
podziela uwag i argumentacji wnioskodawców. Tym samym postanawia wniosku nie uwzględnić, 

jak orzeczono w sentencji niniejszej uchwały. 

lPlllZEWOD CZĄCY 
~OO]y Mniejs ej Opocmiie 


