UCHWALA NR X/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno
położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Na podstawie aii. 18 ust. 2 pkt l 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zrn. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.
1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrze1mym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199), Rada Miejska w Opocznie
uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z uwagą wniesioną przez Panią Teresę Miller w dniu 2 czerwca
2015 r. o treści: ,,Dla istniejącej już zabudowy nie można zmniejszać powierzchni działki (a
jest to teren wolny od zabudowy)" oraz jej rozpatrzeniem dokonanym przez Burmistrza
Opoczna, przedmiotowej uwagi nie uwzględnia się.
§ 2. Uzasadnienie

rozstrzygnięcia

stanowi

załącznik

do niniejszej

uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 4.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr X/89/2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie
Do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Opoczno położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XL/392/2014 z dnia 21
marca 2014 r. wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XL V/459/14 z dnia 28 października
2014 r.
Realizując procedurę planistyczną

zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 2 kwietnia 2015 r. na stronie

internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta,
dokonano obwieszczenia o wyłożeniu przedmiotowego planu do publicznego wglądu
wyznaczając termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz
termin składania uwag. Ogłoszenie tej samej treści zamieszczono w Tygodniku Opoczyńskim
,.TOP" w dniu 3 kwietnia 2015 r. Okres wyłożenia do publicznego wglądu ustalono w
dniach: od 13 kwietnia 2015 r. do 12 mąja 2015 r.
Termin dyskusji publicznej wyznaczono na 23 kwietnia, natomiast termin składania uwag
ustalono do dnia 1 czerwca 2015 r.
W dniu 2 czerwca wpłynęło pismo Pani Teresy Miller w którym wniosła ona uwagę o treści
przytoczonej w § 1.
Uzasadniając

stanowisko Rady należy stwierdzić , że uwaga nie jest zasadna.
Zarówno teren objęty zmianą, jak również teren zmienianego planu
miejscowego, nie są zabudowane, a zmniejszenie powierzchni działki wynika z
uznania wniosku złożonego przez właściciela, który zamierza wystąpić o
pozwolenie na budowę na terenie objętym zmianą.
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