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UCHWAŁA NR X/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

  
 z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 

położonego miĉdzy ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z  
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/281/09 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu miasta Opoczna położonego między uli-
cami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogór-
ską, Studzieńską po stwierdzeniu zgodnoņci ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno, Rada Miejska w 
Opocznie uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Opoczna położonego między ulicami: Jana Pawła II, 
Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studzieńską, zwa-
ny dalej „planem”, w granicach okreņlonych na za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa 
o: 
1) liniach rozgraniczających – należy przez to rozu-

mieć linie wyznaczające granice terenów o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania i zabudowy; 

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć częņć przeznaczenia terenu, która po-
winna dominować w danym terenie lub obszarze 
w sposób okreņlony ustaleniami planu; 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
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rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż 
podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe terenu w sposób okreņlo-
ny w ustaleniach planu; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linia wyznaczona na rysunku planu, po-
za którą zakazuje się realizacji wszelkich budyn-
ków lub częņci budynków z pominięciem należą-
cych do nich loggi, balkonów, wykuszy wysunię-
tych poza obrys budynków oraz elementów 
wejņć do budynków (schody, podesty, pochylnie 
dla niepełnosprawnych i zadaszenia); 

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
aktualne w momencie wykonywania niniejszej 
uchwały przepisy prawne: ustawy, rozporządze-
nia oraz obowiązujące normy; 

6) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to 
rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie 
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidło-
wej obsługi obiektów z zakresu przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego; przebieg tych 
dojazdów może być korygowany na etapie regu-
lacji i podziału własnoņci. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, 

będący integralną częņcią niniejszej uchwały; 
2) Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów objętych planem: 
1) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem U; 
2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KD-Z, KD-L, KD-D. 
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne 

przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysun-
kach planu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter 
informacyjny. 

§ 6. Na terenie objętym planem, należy 
uwzględnić, zgodnie z przepisami odrębnymi, uwa-
runkowania wynikające z przebiegu napowietrznych 
linii elektroenergetycznych SN 15 kV. 

§ 7. Plan dopuszcza zmniejszenie minimalnej 
powierzchni działki budowlanej okreņlonej w ustale-
niach szczegółowych planu maksymalnie o 3%. 

Rozdział 2 
Kształtowanie ładu przestrzennego  

i przestrzeni publicznych 
 
§ 8. 1. Ustala się jako główny układ prze-

strzeni publicznych tereny dróg publicznych zbior-
czych, lokalnych i dojazdowych, oznaczone odpo-
wiednio symbolami: KD-Z, KD-L, KD-D. 

2. Terenów, o których mowa w ust. 1, nie na-
leży traktować jako „obszarów przestrzeni publicz-
nych” w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 9. Ustala się zastosowanie jednolitych pod 
względem kolorystyki, zastosowanych materiałów 
oraz wymiarów poszczególnych elementów małej 
architektury, takich jak latarnie, ławki, ņmietniki, itp. 
na terenach przestrzeni publicznych okreņlonych w § 
8 uchwały. 

§ 10. W zakresie kształtowania ładu prze-
strzennego, ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 
2) usytuowanie nowowydzielanych działek krót-

szym bokiem do drogi publicznej, za wyjątkiem 
działek narożnych oraz sytuacji, w których takie 
usytuowanie uniemożliwiłoby wydzielenie działki; 

3) kąt położenia granic działek przylegających do 
pasa drogowego od pasa drogowego od 75° do 
90° w stosunku do tegoż pasa, za wyjątkiem dzia-
łek narożnych; 

4) na całym obszarze objętym planem zakaz lokali-
zowania tymczasowych obiektów budowlanych; 

5) powierzchnię wolnostojących reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych od 1,5 m² do 2,0 m² i 
wysokoņć do 3,0 m oraz możliwoņć lokalizacji na 
wszystkich terenach. 

 
Rozdział 3 

Ochrona ņrodowiska, przyrody 
 i krajobrazu kulturowego 

 
§ 11. W zakresie ochrony ņrodowiska, ustala 

się: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które są zaliczane 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko i wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsię-
wzięcia na ņrodowisko lub dla których obowiązek 
sporządzenia raportu może być wymagany, w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem in-
westycji celu publicznego oraz obiektów obsługi 
technicznej gminy; 

2) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich po-
wstawania, w granicy własnej terenu, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 
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3) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 

utwardzonych do zbiorczego systemu odprowa-
dzającego lub systemu drenującego, zapewniają-
cego oczyszczenie ņcieków oraz w szczególnoņci 
separację związków ropopochodnych dla wód 
odprowadzanych z terenów dróg, ulic i parkin-
gów; 

4) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
dachów do gruntu; 

5) gromadzenie odpadów w urządzeniach przysto-
sowanych do ich przechowywania, umieszcza-
nych w osłoniętych miejscach, na podłożu nie-
przepuszczalnym oraz odbiór i usuwanie, zgodnie 
z systemem oczyszczania przyjętym w gospodar-
ce komunalnej gminy. 

§ 12. W zakresie ochrony i kształtowania 
przyrody ustala się dobór, odpowiednich do warun-
ków siedlisk i układów przestrzennych, gatunków 
roņlin. 

§ 13. Dopuszczalne poziomy hałasu nie mogą 
przekraczać parametrów zgodnie z przepisami od-
rębnymi w terenach oznaczonych symbolem U jak 
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 
Rozdział 4 

Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

 
§ 14. Plan ustala zaopatrzenie wszystkich bu-

dynków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowa-
dzania ņcieków sanitarnych i energię elektryczną. 

§ 15. 1. Plan ustala realizację sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej na terenach przeznaczo-
nych na cele publiczne, w szczególnoņci na terenach 
dróg publicznych w ich liniach rozgraniczających. 

2. Jeżeli w wyniku zastosowanych rozwiązań 
technicznych nie można zlokalizować sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej na terenach wymie-
nionych w ust. 1 dopuszcza się ich sytuowanie na 
pozostałych terenach. 

§ 16. Ustala się prowadzenie nowo projekto-
wanych sieci infrastruktury technicznej jako pod-
ziemnej za wyjątkiem przyłączy tymczasowych. 

§ 17. Na terenie oznaczonym symbolem U 
dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni do 
100 m2 pod obiekty obsługi technicznej gminy, w 
tym w szczególnoņci związanych z infrastrukturą 
techniczną i sytuowanie ich tak, aby były dostępne z 
drogi publicznej oraz zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

§ 18. 1. Dla istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN 15 kV ustala się strefę tech-
niczną w granicach wyznaczonych na rysunku planu.  

2. Dla strefy technicznej, o której mowa ust. 
1, ustala się zakaz lokalizowania budynków przezna-
czonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeń zieleni 
wysokiej. 

3. Przy zagospodarowaniu strefy, o której 
mowa w ust. 1, w sposób nieokreņlony w ust. 2 na-
leży uwzględnić uwarunkowania wynikające z prze-
biegu linii ņredniego napięcia, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

4. W przypadku skablowania linii, o których 
mowa w ust. 1, ustala się likwidację strefy. 

§ 19. Dla infrastruktury technicznej, ustala 
się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
 a) zaopatrzenie z projektowanej gminnej sieci 

wodociągowej, 
 b) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, 
 c) przy budowie sieci wodociągowej uwzględ-

nienie wymogów przeciwpożarowych szcze-
gólnie w zakresie hydrantów zewnętrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ņcieków: 
 a) podłączenie do projektowanej gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
 b) odprowadzanie do istniejącej miejskiej 

oczyszczalni ņcieków, 
 c) zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników 

na nieczystoņci ciekłe, 
 d) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni 

ņcieków; 
3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 
 a) odprowadzanie zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 

2, 3, 4 uchwały, 
 b) rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej; 
4) w zakresie gospodarki odpadami: 
 a) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym syste-

mem gospodarki odpadami, 
 b) stosowanie systemu segregacji odpadów, 
 c) składowanie na składowisku odpadów komu-

nalnych obsługującym miasto; 
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie za-

opatrzenia z sieci lub indywidualnych źródeł; 
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
 a) zaopatrzenie z istniejących sieci elektroenerge-

tycznych SN 15 kV i nN znajdujących się na te-
renie planu oraz zaopatrzenie z projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i 
nN, 

 b) lokalizację nowych stacji transformatorowych 
SN/nN; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
 a) zaopatrzenie z sieci ciepłowniczej lub z indy-

widualnych źródeł dostarczania ciepła, 
 b) stosowanie proekologicznych systemów 

grzewczych wykorzystujących gaz ziemny lub 
płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię 
elektryczną, wiatrową, słoneczną, pompy 
cieplne, biomasę, ekogroszek, itp.; 

8) w zakresie telekomunikacji – zaspokojenie po-
trzeb w oparciu o możliwoņć rozbudowy lub bu-
dowy sieci i urządzeń infrastruktury telekomuni-
kacyjnej. 
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Rozdział 5 
Zasady budowy systemów komunikacji 

 
§ 20. Jako podstawową sieć komunikacji 

drogowej ustala się tereny dróg publicznych, ozna-
czone następującymi symbolami: 
1) KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej; 
2) KD-L – droga publiczna klasy lokalnej; 
3) KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej. 

§ 21. Ustala się powiązanie układu komuni-
kacyjnego z układem zewnętrznym poprzez drogę 
KD-Z oraz KD-L. 

§ 22. Dla terenów wymienionych w § 20 
uchwały, ustala się: 
1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzą-

dzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tym-
czasowego wykorzystywania terenów do produk-
cji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub zagospo-
darowania w formie terenów zieleni miejskiej; 

2) zagospodarowanie minimum 10% powierzchni 
terenu drogi jako teren biologicznie czynny w po-
staci pasów zieleni. 

§ 23. 1. Dojazdy nie wydzielone – ustala się 
możliwoņć wydzielania dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo-jezdnych nieoznaczonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi. 

2. Drogi i ciągi, o których mowa w ust. 1, nie 
mogą być węższe niż 5,0 m. 

 
Rozdział 6 

Przeznaczenie terenów i zasady  
ich zagospodarowania 

 
§ 24. Dla terenu U o powierzchni ok. 2,2 ha, 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług 

zdrowia i opieki społecznej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – możliwoņć lokali-

zacji funkcji mieszkaniowej na ostatniej kondy-
gnacji w budynkach usługowych oraz w osob-
nych budynkach; 

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni wydzielonej działki, 

 b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni wydzielonej działki, 

 c) dopuszczenie lokalizacji zabudowy bezpo-
ņrednio przy granicy działki jeņli nie jest to 
sprzeczne z ustaleniem linii zabudowy, 

 d) budynki o 2 lub 3 kondygnacjach nadziem-
nych, 

 e) wysokoņć zabudowy do 12,0 m, 
 f) zakaz stosowania sidingu, jako materiału wy-

kończeniowego elewacji budynków, 
 g) dopuszczenie dachów płaskich i wielospado-

wych o nachyleniu połaci od 25° do 45°, 

 h) stosowanie jednakowych materiałów wykoń-
czeniowych i kolorystyki dla zabudowy całego 
wydzielenia, 

 i) stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokoņci 
do 2,0 m, 

 j) stosowanie w ogrodzeniach materiałów z 
drewna, stopów metali, cegły, kamienia z jed-
noczesnym zakazem stosowania betonowych 
elementów prefabrykowanych; 

4) dopuszczenie podziału działek uwzględniając: 
 a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

3000 m², 
 b) szerokoņć frontu działki na min. 20 m za wyjąt-

kiem działek narożnych; 
5) realizację obiektów infrastruktury technicznej 

związanej z obsługą terenu; 
6) obsługę komunikacyjną dla terenu U poprzez 

drogi KD-L, KD-D; 
7) zapewnienie miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych, 2 miejsca postojowe na 100 m2 
powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej 
niż 2; 

8) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w 
obrębie terenu od strony dróg publicznych KD-D. 

§ 25. Dla terenu KD-Z o powierzchni ok. 0,09 
ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – droga publiczna klasy zbiorczej – 

teren pod skrzyżowanie; 
2) wyposażenie w co najmniej jeden chodnik; 
3) oņwietlenie drogi. 

§ 26. Dla terenu KD-L o powierzchni ok. 0,43 
ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – droga publiczna klasy lokalnej; 
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 25,0 m; 
3) wyposażenie w co najmniej jeden chodnik; 
4) wyposażenie w ņcieżkę rowerową; 
5) oņwietlenie drogi; 
6) wprowadzenie minimum jednego szpaleru drzew 

na całej długoņci. 
§ 27. Dla terenów KDD o powierzchni ok. 0,16 

ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – droga publiczna klasy dojazdo-

wej; 
2) szerokoņci w liniach rozgraniczających na 12,0 m; 
3) wyposażenie w chodnik; 
4) oņwietlenie drogi. 
 

Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

 
§ 28. Do czasu zabudowy i zagospodarowa-

nia poszczególnych terenów zgodnie z okreņlonym 
w planie przeznaczeniem, można je tymczasowo 
użytkować w sposób dotychczasowy lub użytkować 
do produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, w 
formie terenów zieleni, z zakazem utrwalania ich 
tymczasowego użytkowania oraz lokalizacji obiektów 
budowlanych związanych z tymczasowym użytko-
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waniem. 

§ 29. Ustala się stawkę procentową, wynika-
jącą ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem U w wyso-

koņci 10%; 
2) dla terenów nie wymienionych w pkt 1 powyżej 

w wysokoņci 15%. 
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Opoczna. 
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opocznie: 

Zdzisław Wojciechowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/79/2011 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 sierpnia 2011 r. 
 
TYTUŁ 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/79/2011 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Realizacja zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miasta Opoczna położonego między ulicami: Jana 
Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Stu-
dzieńską inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, będzie 
następować sukcesywnie w latach 2012-2022, będą 

one zagwarantowane w wieloletnim planie inwesty-
cyjnym oraz budżecie gminy. Inwestycje będą finan-
sowane ze ņrodków własnych gminy, mogą być też 
realizowane z zastosowaniem źródeł finansowania w 
zależnoņci od potrzeb: ņrodki Unii Europejskiej, kre-
dyty bankowe, emisje obligacji komunalnych i ņrodki 
prywatne. 

3016

 
 

3017 
3017  

 
UCHWAŁA NR IX/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE 

  
 z dnia 9 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieņcie Sulejów  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z  
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 
777) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następu-
je:  

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 obręb 6 
m. Sulejów stanowiącej przedłużenie już istniejącej 
ulicy Góra Strzelecka, nazwę ulica Góra Strzelecka. 

§ 2. Położenie ulicy przedstawiono na załącz-
niku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Sulejowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Sulejowie: 
Przemysław Majchrowski 

  


