Uchwała

Nr ........ ./15

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

„

„ „

„

„.

2015 r.

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz .
. / 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 14 ust.I i 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 199), na wniosek burmistrza, Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych w Opocznie, położonych w rejonie ulic:
Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka. Granice obszaru od południa
wyznacza ul. Edmunda Biernackiego a od północy ul. Jana Pawła II.
§ 2. 1. Granice terenu

objętego przystąpieniem

ilustruje załącznik graficzny nr 1 do niniejszej

uchwały.

2. Południowa granica terenu objętego przystąpieniem, na odcinku od ul. Wojciecha Kossaka
do ul. Mikołaja Kopernika, przebiega: od wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Kossaka
(dz. 324/13, 324/14) w kierunku wschodnim południową granicą działek: nr 1141/34,
1143/93, 1143/268, 1143/45, 1143/270, 1143/104, 1143/272, 1143/152, 1143/178, 1143/274,
1143/203, 1143/276, 1143/266, a także na niewielkim odcinku wschodnim fragmentem
południowej granicy działki 1143/1 biegnącej wzdłuż linii wyznaczonej przez południową
granicę działki nr 1143/266, w obrębie 12 miasta Opoczno. Przebieg granicy na tym odcinku
ilustruje załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie na słupach,
tablicach ogłoszeniowych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz na stronie
internetowej bip gminy Opoczno.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 5.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz
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