
Uchwała Nr XL VI/51112018 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/415/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 
17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego) , rzeką Drzewiczką, 
a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zmiana poz. 1000) 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: 

§ I. W uchwale Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXVII/415/2017 z dnia 27 października 
2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 
Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a 
granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) dokonuje się zmiany załącznika graficznego nr 2, granice obszaru przystąpienia na terenie 
oznaczonym symbolem 22KX, w skład którego wchodzi fragment działki oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 249/9 w obrębie 20 miasta Opoczna, ilustruje załącznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) dokonuje się zmiany załącznika graficznego nr 3, granice obszaru przystąpienia na terenie 
oznaczonym symbolem 49U, w skład którego wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów 
numerami: 121/5, 121/6, 122/5, 122/6, 123/8, 123/9, w obrębie 21 miasta Opoczna, ilustruje 
załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnie 
Rady Miejskiej 

Wiesław 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVl/511/2018 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 
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Legenda 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLVl/511/2018 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 
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Wiesław fez 

-- obszar objęty przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 


