Uchwała

Nr XLV/459/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2014 r.
zmiema1ąca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany m1e1scowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie
ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Na 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, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z
2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 14 ust. 1 i 4, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z
2012 r. poz. 647, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 405, poz. 1238 i poz. 1446, z 2014 r. poz. 379 i
poz. 768), na wniosek burmistrza, Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/392/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców
Wielkopolskich wprowadza się następujące zmiany:
1) zmianie ulega załącznik graficzny, granice terenu objętego przystąpieniem do
sporządzenia zmiany planu ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały, traci moc
załącznik graficzny do uchwały Nr XL/392/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21
marca 2014 r.,
2) uchyla się §3.

§ 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
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z dniem podjęcia.

~.

1.

";

„ .

'

''•

-

'•'

..
~

/

Zal.ączlJik lłclnvały

do
nr XLV/459114
Rady Miejskiej ll' Opocznie

z dnia 28 Października 2014 r.

-

-

......... _

....

Ob)ęt

... '""""""""'

. 'C ~f
··~::::nie

