
UCHWAŁA NR XIX/183/2016 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 18 marca 2016r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej d.o projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestirzeJmnego 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: „Jest to drugie wyłożenie - nie wynika, że uzgodniono i zaopiniowano projekt przez 
odpowiednie organy" 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. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w O ocznie 



Załącznik do Uchwały Nr XIX/183/2016 
Rady Miej ski ej 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§ I niniejszej uchwały. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: Uwaga niezasadna - jest to pierwsze wyłożenie poprzedzone 
uzgodnieniami i opiniowaniem ze wszystkimi organami i instytucjami wymaganymi 
przepisami prawa. Projekt otrzymał wszystkie pozytywne opinie i uzgodnienia bez 
konieczności ponawiania. Informacji o przebiegu opiniowania i uzgodnień nie wprowadza się 
do projektu planu. Dokumentacja planu do wglądu w urzędzie. 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
Rady Mie· ie· w O cznie 


