
Uchwała Nr ............. /2018 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia „. kwietnia 2018r. 

. URZĄD MIEJSKJ w Opocznie 
. BIUFm OBSŁUGI INTE~ 

::.~ 1 z. 04. 2018 ~ 
llość zn!. „ ""V" L.p.dz. „„„„.„. „ 
~pił „,„„, ... ,.„„„„.„„,„„„ „ .„. 

w sprawie przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. 
Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
MN/U, M/U-1, M/U-2. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 14 ust.I i 
4, w związku z art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1073, zmiana: poz. 1566), na wniosek 
burmistrza, Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia przystąpić do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od 
ul. Partyzantów, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr X/117/03 z dnia 27 
sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 278, poz. 2447), sprostowanej uchwałą 
Nr X/100/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, z 2007 r. Nr 31 O, poz. 2823), 
w części oznaczonej na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2. 

2. Granice obszaru objętego przystąpieniem do uchylenia stanowią: 
1) od północy, północna granica terenu MN/U; 
2) od wschodu, wschodnia granica terenów: MN/U, KL-2, M/U-2; 
3) od południa, południowa granica terenów: M/U-2, M/U-1; 
4) od zachodu, zachodnia granica terenu M/U-1, dalej granica biegnie w kierunku północnym 
przecinając prostopadle pas drogowy ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem KL-2, a 
następnie skręca w kierunku zachodnim biegnąc południową granicą terenów MN/U, KD-1 i 
ponownie MN/U. 

3. Przebieg granic terenu objętego przystąpieniem ilustruje załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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