Uchwała Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta
Otmuchów statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz
w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 287 j.t.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala
co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na objęcie nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta
Otmuchów statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”
(Regionalny Park Przemysłowy WSSE Podstrefa Otmuchów).
§ 2.
Położenie i obszar nieruchomości przewidzianych do objęcia podstrefą, o której mowa
w §1 obejmuję działkę własności Gminy Otmuchów oznaczoną nr 144, obszaru 3,4028 ha
położoną w Otmuchowie przy ulicy Grodkowskiej.
§ 3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście
Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/205/2004
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 04 marca
2005r., Nr 14, poz. 432) działka nr 144 – obręb Otmuchów stanowi częściowo tereny
produkcyjnej pozarolniczej o niskiej intensywności
zabudowy działalności
zagospodarowania, składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych,
parkingów samochodów osobowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym
(oznaczone
na
rysunku
planu
symbolami:
1Pn,PSz,PSo,KS1,KS2,ZI;
2Pn,PSz,PSo,KS1,KS2,ZI), a częściowo teren zabudowy działalności produkcyjnej
pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania, składowania i magazynowania
w obiektach i na terenach otwartych, zabudowy usług związanych z obsługą rolnictwa,
parkingów samochodowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym (oznaczony na
rysunku planu symbolem: Pn,PSz,PSo,KS1,KS2,RU,ZI).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

