
UCHWALA NR XIX/182/2016 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 18 marca 2016 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu 
„Miejscowego plan.u zagospodarowania przestrzenunego dla obszaru w Woli Załężnej". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 
1777, 1830 i 1890), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z uwagą wniesioną przez Panią Teresę Miller w dniu 12 lutego 2016 r., 
o treści: „Sporządzona uchwała nie zawiera zapisów jaki obszar w ha obejmuje plan" oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem burmistrza w przedmiocie rozpatrzenia przedmiotowej 
uwagi, Rada Miejska w Opocznie nie uwzględnia uwagi. 

§ 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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Wiceprzewodniczący 

Rady Miejs iej w Opocznie 



Załącznik do Uchwały Nr XIX/182/2016 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 18 marca 2016 r. 

Uzasadnienie 

Do sporządzenia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w Woli Załężnej" przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr 
V/39/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Realizując procedurę planistyczną zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 16 listopada 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 17 grudnia 2015 r. Okres wyłożenia do publicznego wglądu ustalono w 
dniach: od 28 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r. 
Termin dyskusji publicznej wyznaczono w dniu 13 stycznia 2016 r., natomiast termin 
składania uwag ustalono do dnia 11 lutego 2016 r. 
W dniu 12 lutego 2016 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Opocznie pismo Pani Teresy 
Miller nadane na Poczcie Polskiej w dniu 10 lutego 2016 r., skierowane do burmistrza i z-ców 
burmistrza, w którym wniosła ona uwagi do przedmiotowego projektu planu. Treść pierwszej 
uwagi przytoczono w§ !niniejszej uchwały. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: Uwaga niezasadna - zawartość projektu planu jest zgodna z 
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 
Do projektu nie można wprowadzić zapisów o obszarze jaki obejmuje, gdyż powierzchnia, 
która mogłaby być szacowana bez geodezyjnej dokładności, nie może być ustaleniem planu. 
Powierzchnia obszaru nie jest ustaleniem planu i plan nie przypisuje obszarowi jego 
powierzchni. 

WKEJP'RZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej w O cZ11ie 


