
UCHWALA NR XXXIX/44112017 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie: przystąpienia do procedury podziału Gminy Opoczno na gminę miejską i wiejską oraz 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 4b ust. 1pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do procedury podziału Gminy Opoczno na dwie odrębne gminy tj. Gminę 
Miasto Opoczno i Gminę Opoczno (wiejską), zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Opoczno w sprawie podziału Gminy 
określonego w§ 1 uchwały w terminie do 9 marca 2017 roku, na następujących zasadach: 

1) harmonogram konsultacji, skład osobowy Komisji do przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu 
zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji określi Burmistrz Opoczna po wejściu w życie niniejszej 
uchwały, poprzez jego podanie do publicznej wiadomości; 

2) tekst niniejszej uchwały zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Opocznie oraz w lokalnej prasie; 

3) zorganizowane zostaną zebrania z mieszkańcami miasta i wszystkich miejscowości na terenie Gminy Opoczno, 
w budynku Miejskiego Domu Kultury, w szkołach, w przedszkolach, w świetlicach, o których mieszkańcy 
zostaną powiadomieni; 

4) mieszkańcy miasta i gminy Opoczno wyrażą opinię na temat podziału gminy na zebraniu, o którym mowa 
w pkt 3, w głosowaniu jawnym poprzez określnie się, czy są „Za", „Przeciw" lub „Wstrzymują się od głosu"; 

5) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie miasta i gminy Opoczno; 

6) wyniki konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Opoczno zostaną ustalone i ujęte w zestawieniach 
z uwzględnieniem: liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach, 
liczby osób popierających, przeciwnych i wstrzymujących oraz głosów nieważnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 'po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego . 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/ 441/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opoczno 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/441/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opoczno 
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