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Uchwała Nr ........... ./2017 ~tl 

Rady Miejskiej w Opocznie wd ~- O 8. 03. 2017~. 
ma -

Ilość zał. . „ •. „ ., . L. .dz. ... „„ ....•.. 
z dnia „„ ...• „„. 2017 r. E 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w spr::~s;;~;·~ ·~::~:·~:·„······ 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego 
w Januszewicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948) oraz art. 
14 ust.1 i 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 778, zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 904, 961, 1250, 1579), 
na wniosek burmistrza, Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXII/228/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu przemysłowego w Januszewicach wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule uchwały wykreśla się wyraz: „przemysłowego", 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„ § 1. Postanawia przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w Januszewicach obejmującego działkę oznaczoną w ewidencji 
gruntów numerem 606/2 oraz fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 607 /1 i 60712 w 
obrębie geodezyjnym Januszewice, gmina Opoczno.", 

3) załącznik graficzny, o którym mowa w§ 2 zmienianej uchwały zastępuje się załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały, 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„ § 3. Przedmiotem przystąpienia jest ustalenie przeznaczenia i sposobów zagospodarowania 
terenów zgodnie z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno przy uwzględnieniu wymogów 
ładu przestrzennego." 

§ 2. 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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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