
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2020 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy deptaka pieszego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 241 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Nie uwzględnia się wniosku Pana W. A. sprawie podjęcia działań mających 

na celu przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie deptaka pieszego. 

2. Uzasadnienie do nieuwzględnienia wniosku określa załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opatowie 

do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Opatowie 

 

            ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 



                                                                      Załącznik  

                                                                                                                      do Uchwały Nr …./…./2020 

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Opatowie 

  z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 13 maja 2020 r. do Rady Miejskiej w Opatowie wpłynął wniosek 

wystosowany przez Pana W. A. w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb 

ludności, poprzez podjęcie działań mających na celu przeprowadzenia 

inwestycji polegającej na budowie deptaka pieszego w pasie projektowanej 

drogi obejmującej nieruchomości nr 804/32 i 804/61 obr. Opatów. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie 

po zapoznaniu się z treścią wniosku na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r. 

wydała negatywną opinię w sprawie przedmiotowego wniosku. 

Komisja uznała niniejszy wniosek za bezzasadny głównie ze względu 

na podjętą przez Radę Miejską w Opatowie uchwałę Nr XXII/185/2020 r. z dnia 

14 maja 2020 r. Niniejsza uchwała została podjęta w sprawie przeznaczenia 

do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61 położonej 

w Opatowie. Podjęcie niniejszej uchwały zamyka drogę do procedowania 

niniejszego wniosku w części dotyczącej działki o nr 804/61. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów przyjętym uchwałą 

Nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie dnia 7 listopada 2012 r, 

(Dz. Urz.Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 3706, z późn zm.) 

nie przewiduje się budowy ani drogi ani chodnika łączącego się 

z nieruchomością nr 804/97, tj. z pasem drogi gminnej, a zatem używanie 

obecnie stwierdzenia użytego we wniosku o budowie deptaka pieszego w pasie 

projektowanej drogi jest nieuzasadnione. Działka nr 804/61 w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest oznaczona symbolem 14MN czyli 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Natomiast działka o nr 804/32 w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Opatów jest oznaczona symbolem 13MN. Działki 

oznaczone symbolem 13MN w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Opatów są również przewidziane pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, co oznacza, że na niniejszej działce aktualnie 

nie ma możliwości wybudowania deptaka pieszego zgodnie z powyższym 

Planem. 



Należy także nadmienić, że na osiedlu „Kopernika II” jest przewidziana 

budowa ciągów pieszych w bardziej newralgicznych i oczekiwanych przez 

mieszkańców tegoż osiedla miejscach, o czym mówił Burmistrz Miasta i Gminy 

Opatów, Pan Grzegorz Gajewski na sesji Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 

14 maja 2020 r. 

Mając powyższe na względzie Rada Miejska w Opatowie po zasięgnięciu 

opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie 

nie uwzględnia wniosku w sprawie podjęcia działań mających na celu 

przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie deptaka pieszego w pasie 

projektowanej drogi obejmującej nieruchomości nr 804/32 i 804/61 

obr. Opatów. Komisja wydała pozytywną opinię przy dwóch głosach 

,,za’’ i jednym głosie ,,przeciwnym’’ w sprawie projektu rzeczonej uchwały. 

Rada Miejska w Opatowie rozpatrzyła niniejszy wniosek w oparciu o art. 

18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z dyspozycją art. 

18b ust. 1. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 


