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ņciami sprzężonymi, poszczególne częņci do-
tacji udzielanej przez Dotującego, przekazy-
wanej w terminie do ostatniego dnia każde-
go miesiąca na rachunek bankowy szkoły, 
oblicza się jako iloczyn liczby uczniów – usta-
lonej z uwzględnieniem postanowień  
§ 4 ust. 2 – i kwoty przewidzianej na jednego 
ucznia tego rodzaju oņrodka w częņci oņwia-
towej subwencji ogólnej dla Powiatu Włosz-
czowskiego. 

5.  Do czasu ustalenia stawki dotacji otrzymy-
wanej przez szkołę na jednego ucznia w roku, 
na który zostaje ona udzielona, poszczególne 
częņci dotacji będą przekazywane przez Dotu-
jącego na rachunek bankowy szkoły w wyso-
koņci obowiązującej w roku poprzednim. 

6.  Po ustaleniu dotacji otrzymywanej przez 
szkołę na jednego ucznia w roku, na który 
jest ona udzielana, częņci dotacji przekazane 

w trybie okreņlonym w ust. 5 podlegają rozli-
czeniu, a różnice zostaną uwzględnione przy 
następnej częņci dotacji obliczanej na pod-
stawie ust. 1-4 i przekazywanej przez Dotują-
cego na rachunek bankowy szkoły.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Za-

rządowi Powiatu Włoszczowskiego. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni – licząc od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu:  

Jerzy Bała 
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UCHWAŁA NR LIII/447/2010 
 RADY MIASTA SANDOMIERZA 

 z dnia 22 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOŁĈBICE I” w 
Sandomierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 i art.  
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 

zmianami), oraz po stwierdzeniu zgodnoņci z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta San-
domierza, uchwalonego uchwałą Nr XXV/163/2000 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 
2000r. wraz z późniejszymi zmianami Rada Mia-
sta Sandomierza uchwala co następuje: 

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Gołę-
bice I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą  
Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 24 lutego 2000r. ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego 
Nr 21 z dnia 18 kwietnia 2000r. poz. 160, zwaną 
dalej zmianą planu. 
 

2. Obszar objęty zmianą planu obejmuje 
dwa tereny o łącznej powierzchni ok. 0,48 ha 
położone po południowej stronie ulicy Dąbrow-
skiego i ul. Harcerskiej, zgodnie z oznaczeniem 
granicy zmiany na rysunku zmiany planu. 
 

3. Częņci składowe zmiany planu stanowią: 
1) treņć niniejszej uchwały, 
2) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu wyko-

nany w skali 1:1000, na kopii fragmentu ry-
sunku planu stanowiącego załącznik graficz-
ny Nr 1 do uchwały Nr XXV/165/2000 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r., 
stanowiący integralną czeņć niniejszej 
uchwały, 

3) załącznik nr 2 – rysunek zmiany planu wyko-
nany w skali 1:1000, na kopii fragmentu ry-
sunku planu stanowiącego załącznik graficz-
ny Nr 2 Infrastruktura techniczna do uchwały 
Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 24 lutego 2000r., stanowiący integralną 
czeņć niniejszej uchwały, 
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4) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

 
4. Do ustaleń zmiany planu w przysługują-

cym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. 
 
5. Zmiana planu, stosownie do przepisów 

odrębnych o ochronie ņrodowiska została po-
przedzona opracowaniem ekofizjograficznym, 
zawierającym poszerzone materiały informacyj-
ne o terenie. 

 
6. Do zmiany planu dołączone zostały, jako 

odrębne opracowania nie podlegające uchwale-
niu: 
1) Prognoza oddziaływania na ņrodowisko 

zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Gołębice I” w Sando-
mierzu, 

2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Gołębice I” w Sando-
mierzu. 

 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) zmianie planu – rozumie się przez to zmianę 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu, 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę Rady Miasta Sandomierza, w spra-
wie uchwalenia zmiany w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego „Go-
łębice I” w Sandomierzu, 

3) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć nieruchomoņć gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkoņć, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej speł-
niają wymogi realizacji obiektów budowla-

nych wynikające z przepisów odrębnych i ak-
tów prawa miejscowego, 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar 
funkcjonalny o okreņlonym przeznaczeniu 
podstawowym, wyznaczony na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi, któ-
re pokrywają się z granicą opracowania 
zmiany planu, 

5) dostępie do drogi publicznej – należy przez 
to rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi 
albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną 
lub przez ustanowienie odpowiedniej słu-
żebnoņci gruntowej, 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć dominujące przeznaczenie tere-
nu, wyodrębnionego liniami rozgraniczają-
cymi, występujące na co najmniej 60% jego 
powierzchni, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu in-
ne niż podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i słu-
żą jego lepszemu funkcjonowaniu, 

8) wysokoņci zabudowy - rozumie się przez to 
wartoņć wyrażoną w metrach od poziomu 
gruntu w najniższej usytuowanym narożniku 
budynku do najwyższego punktu konstrukcji 
dachu wraz z jego pokryciem, 

9) intensywnoņci zabudowy terenu (działki bu-
dowlanej) - rozumie się przez to wskaźnik de-
finiowany jako stosunek powierzchni wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na danym terenie (działce 
budowlanej) do powierzchni tego terenu; 
powierzchnię budynku liczy się w obrysie 
ņcian zewnętrznych lub, w przypadku kondy-
gnacji poddasza, w obrysie stropodachu na 
wysokoņci 1,0 m od poziomu podłogi, 

10) ustawie - rozumie się przez to przepisy usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

11) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

 
Rozdział 2. 

Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu 
są zagadnienia okreņlone w art. 15 ust. 2 ustawy. 
 

2. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 
nie zachodzi potrzeba dokonania ustaleń zmiany 
planu w zakresie: 
1) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych, 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 
3. W zmianie planu uwzględniono uwa-

runkowania wynikające z powszechnie obowią-
zujących przepisów prawnych, przepisów prawa 
miejscowego oraz z ustaleń studium uwarunko-
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wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Sandomierza. 
 

4. Rysunek zmiany planu obowiązuje w 
następującym zakresie: 
1) granice terenów objętych zmianą planu, po-

krywające się z liniami rozgraniczającymi te-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania, 

2) oznaczenia dotyczące przeznaczenia terenów 
okreņlone symbolem literowym i numerem 
wyróżniającym go spoņród innych terenów. 

 
5. Celem ustaleń zmiany planu jest 

uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju 
i zapewnienie integracji wszelkich działań podej-
mowanych w jego granicach, w celu zapewnienia 
warunków przestrzennych dla poprawy i zaspoko-
jenia potrzeb mieszkaniowych właņcicieli. 

 
Rozdział 3. 

Ustalenia ogólne 

§ 4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale stanowią podstawę do okreņlenia spo-
sobu zabudowy i zagospodarowania terenów 
objętych zmianą planu. 
 

2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z 
ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi po-
szczególnych terenów, stanowią integralną częņć 
ustaleń zmiany planu. 

 
3. Zmiana przepisów odrębnych związa-

nych z treņcią ustaleń zmiany planu nie powodu-
je potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób 
oczywisty daje się je dostosować do nowego 
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty. 

 
4. Na terenach objętych zmianą planu, 

sposób usytuowania nowych obiektów i urzą-
dzeń budowlanych, pozostawia się do uņciņlenia 
w postępowaniu administracyjnym w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem 
wymogów wynikających z przepisów odrębnych, 
mających odniesienie do okreņlonego w zmianie 
planu sposobu użytkowania terenu. 

 
5. W granicach terenów objętych zmianą 

planu dopuszcza się: 
1) lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku 

zmiany planu urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, niezbędnych dla obsługi tere-
nów objętych zmianą planu i terenów są-
siednich, 

2) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrz-
nych do nowo wydzielanych działek budow-
lanych. 

 
6. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji 

w terenach objętych zmianą planu należy za-
chować warunki wynikające z przepisów odręb-
nych dotyczących sposobu uwzględniania w 
zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb 
obronnoņci i bezpieczeństwa państwa. 

 

7. Zaopatrzenie w wodę do celów prze-
ciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi przez istniejący i rozbudowywany system 
zaopatrzenia w wodę. 

 
8. Tereny objęte zmianą planu znajdują się 

w zasięgu istniejących syren alarmowych. 
 
9. Tereny objęte zmianą planu położone są 

poza zasięgiem obszarów narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi. 
 

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania 
1.  W zmianie planu tereny oznaczone symbo-

lami 9 MN i 10 MN, wyznaczone liniami roz-
graniczającymi, które pokrywają się z granicą 
zmiany planu przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, których funk-
cje okreņlone zostały w ustaleniach szczegó-
łowych, w § 16 uchwały. 

 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
1.  Dla terenów objętych zmianą planu ustala się 

zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego zgodnie z przepisami odrębnymi 
obowiązującymi w tym zakresie oraz ustale-
niami okreņlonymi w przepisach niniejszego 
paragrafu. 

2.  Warunkiem realizacji zabudowy na działce 
budowlanej jest zapewnienie jej dostępu do 
drogi publicznej. 

3.  Nową zabudowę należy kształtować w na-
wiązaniu do naturalnej rzeźby terenu. 

4.  Realizacja nowych obiektów, budowa ogro-
dzeń i obiektów małej architektury powinna 
uwzględniać warunki i zasady okreņlone w 
niniejszym paragrafie oraz ustaleniach 
szczegółowych okreņlonych w § 16 uchwały. 
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5.  Rozwiązania architektoniczne dla realizacji 

budynków, ogrodzeń i obiektów małej archi-
tektury w obrębie działki budowlanej należy 
kształtować w sposób ujednolicony, aby 
uniknąć powstawania elementów dyshar-
monijnych, pogarszających odbiór wizualny, 
przy czym: 
1) zaleca się stosowanie materiałów trady-

cyjnych, naturalnych w szczególnoņci ta-
kich jak: dachówka, kamień, cegła, drew-
no, 

2) zakazuje się stosowania materiałów wy-
kończeniowych sztucznych typu „siding” 
na elewacjach budynków, 

3) nakazuje się stosowanie odcieni czerwie-
ni, brązu i grafitu na pokryciach dacho-
wych, 

4) ogrodzenie działek: 
a) dostosowanie rozwiązań materiało-

wych i kolorystyki do cech architektu-
ry budynku, 

b) zalecana wysokoņć ogrodzenia działki 
do 1,8 m, 

6.  Dopuszcza się lokalizację elementów infra-
struktury technicznej służącej obsłudze tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej takich jak: złącza kablowe, skrzynki liczni-
kowe etc., które należy lokalizować w ogro-
dzeniach posesji lub na ņcianach budynków. 

7.  W celu zapewnienia właņciwej obsługi par-
kingowej ustala się min. 1 miejsce parkingo-
we na jeden lokal mieszkalny, min. 2 miejsca 
parkingowe na każde 100m2 powierzchni 
użytkowej w przypadku lokalizacji usług nie-
uciążliwych, lecz nie mniej niż 2 miejsca par-
kingowe. 

8.  Na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się 
możliwoņć wydzielania dodatkowych dróg 
wewnętrznych. 

 
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 

ņrodowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturo-
wego 
1.  Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w 

terenach objętych zmianą planu należy za-
chować warunki wynikające z przepisów od-
rębnych zgodnie, z którymi inwestor jest zo-
bowiązany do oszczędnego korzystania z te-
renu i do ochrony gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 

2.  Przyjęte rozwiązania projektowe dla plano-
wanych obiektów powinny zapewniać 
ochronę gleby, wód podziemnych i atmosfe-
ry przed przedostawaniem się zanieczyszczeń 
powstających w trakcie realizacji i eksploata-
cji obiektów. 

3.  Dla terenów objętych zmianą planu dopusz-
czalny poziom hałasu w ņrodowisku nie mo-
że przekroczyć wartoņci okreņlonych w prze-
pisach odrębnych, jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową. 

 
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 
1.  Na terenie objętym ustaleniami zmiany pla-

nu nie występują obiekty wpisane do rejestru 
i ewidencji zabytków oraz stanowiska ar-
cheologiczne. 

2.  Ochronie podlegają odkryte w toku prac bu-
dowlanych obiekty lub przedmioty o cechach 
zabytkowych zgodnie z przepisami odręb-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac 
budowlanych obiektów archeologicznych na-
leży powiadomić właņciwe służby konserwa-
torskie 

 
§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i 

wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 
1.  Wskaźnik intensywnoņci zabudowy, wielkoņć 

powierzchni biologicznie czynnej, maksy-
malną iloņć kondygnacji, wysokoņć zabudo-
wy, geometrię dachu okreņlają ustalenia 
szczegółowe zmiany planu okreņlone w § 16 
uchwały. 

 
§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nierucho-
moņci 
1.  Scalanie nieruchomoņci na terenach obję-

tych zmianą nie występuje. 
2.  Nowe podziały nieruchomoņci powinny być 

prowadzone wewnątrz terenów z zachowa-
niem następujących zasad: 
1) wydzielone działki budowlane, powinny 

mieć zapewniony dostęp do drogi pu-
blicznej, 

2) parametry wydzielonych działek budow-
lanych powinny umożliwić lokalizację 
wolnostojących budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, 

3) powierzchnia nowowydzielonych działek 
budowlanych położonych w terenach 
9MN i 10MN nie może być mniejsza niż 
650 m2. 

 
§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych 

warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 
1.  W obrębie terenów objętych zmianą planu 

wprowadza się zakaz: 
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1) realizacji przedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
i mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na ņrodowisko, za wyjątkiem 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
i komunikacji, 

2) wznoszenia obiektów stwarzających 
uciążliwoņć dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

3) lokalizacji obiektów naruszających krajo-
brazową kompozycję obszaru, 

4) budowy masztów telefonii komórkowej 
oraz instalacji urządzeń sieci radiokomu-
nikacyjnych na obszarach objętych zmia-
ną planu. 

 
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad obsługi 

komunikacyjnej 
1.  Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego 

symbolem 9 MN odbywać się będzie: 
1) z drogi oznaczonej symbolem 05 KD 

znajdującej się poza granicami zmiany 
planu poprzez działkę nr ewid. 637, 

2) z drogi oznaczonej symbolem 04 KL znajdu-
jącej się poza granicami zmiany planu po-
przez południowe częņci działek nr ewid. 647 
i 648/3. 

2. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego 
symbolem 10 MN odbywać się będzie: 
1) bezpoņrednio z drogi oznaczonej symbo-

lem 06 KD znajdującej się poza granicami 
zmiany planu po jego zachodniej stronie, 

2) z drogi oznaczonej symbolem 02 KL znaj-
dującej się poza granicami zmiany planu 
poprzez północne częņć działek nr ewid. 
608/1 i 609/1. 

 
§ 13. Ustalenia dotyczące zasad zaopatrze-

nia w sieci infrastruktury technicznej 
1.  Zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicz-

nej poprzez istniejące i projektowane sieci in-
frastruktury technicznej, które przebiegają w 
sąsiedztwie terenów objętych zmianą, poza 
ich granicami. 

2.  Elementy liniowe infrastruktury technicznej 
należy prowadzić zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

3.  Zaopatrzenie w wodę obszarów objętych 
zmianą planu nastąpi z miejskiej sieci wodo-
ciągowej. Doprowadzenie wody nastąpi po-
przez istniejące i projektowane sieci wodo-
ciągowe biegnące na terenie dróg zlokalizo-
wanych poza granicami zmiany planu, ozna-
czonych symbolami: 02KL, 05KD, 04KD, 5KX, 
04KL, 06KD, 07KD. 

4.  W zakresie gromadzenia i odprowadzenia 
ņcieków bytowych z obszarów objętych 
zmianą planu ustala się następujące zasady: 
1) odprowadzenie ņcieków bytowych do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, po-
przez istniejące i projektowane kanały 
sanitarne biegnące na terenie dróg zloka-
lizowanych poza granicami zmiany planu 
oznaczonych symbolami: 02KL, 05KD, 
04KD, 5KX, 04KL, 06KD, 07KD; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza się stosowanie bezod-
pływowych zbiorników na nieczystoņci 
ciekłe zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5.  W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się powierzchniowe odprowadzenie 
wód opadowych na teren działki własnej. 

6.  W zakresie zaopatrzenia obiektów w energię 
cieplną zlokalizowanych na obszarach obję-
tych zmianą planu ustala się możliwoņć zao-
patrywania w energię cieplną w oparciu o 
zasilanie gazem ziemnym, energią elektrycz-
ną, energią słoneczną poprzez baterie sło-
neczne oraz indywidualne źródła ciepła z za-
stosowaniem urządzeń i paliw nieuciążliwych 
dla ņrodowiska. 

7.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną obszarów objętych zmianą planu ustala 
się zasilanie z istniejących i projektowanych 
sieci niskiego napięcia, prowadzonych na te-
renach dróg zlokalizowanych poza granicami 
zmiany planu oznaczonych symbolami: 02KL, 
05KD, 04KD, 5KX, 04KL, 06KD, 07KD. 

8.  W zakresie zaopatrzenia w gaz obszarów 
objętych zmianą planu, ustala się doprowa-
dzenie gazu ziemnego poprzez istniejącą i 
projektowaną sieć gazową, biegnącą na te-
renach dróg zlokalizowanych poza granicami 
zmiany planu oznaczonych symbolami: 02KL, 
05KD, 04KD, 5KX, 04KL, 06KD, 07KD. 

9.  W zakresie łącznoņci telekomunikacyjnej 
obszarów objętych zmianą planu ustala się 
możliwoņć podłączenia do istniejących sieci 
telekomunikacyjnych. 

10.  W zakresie usuwania odpadów ustala się 
następujące zasady: 
1) czasowe gromadzenie odpadów stałych 

przewiduje się w pojemnikach przezna-
czonych na ten cel, 

2) odbiór odpadów w systemie zorganizo-
wanym na zasadzie indywidualnych 
umów z odbiorcą odpadów i wywóz ich 
na wysypisko odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem segregacji odpadów u 
źródła ich powstawania. 
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§ 14. Ustalenia dotyczące sposobu i termi-

nu tymczasowego zagospodarowania, urządze-
nia i użytkowania terenów 
1.  Do czasu zabudowy i zagospodarowania 

terenów objętych zmianą planu na cele okre-
ņlone w § 5 pozostają one w dotychczaso-
wym użytkowaniu bez dopuszczenia zabu-
dowy tymczasowej za wyjątkiem obiektów 
zaplecza budowy. 

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie, 
których ustala się opłatę, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy 
1.  W celu naliczenia opłaty, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, ustala się 
stawkę procentową wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci w wysokoņci 20 %. 

 
Rozdział 4. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 16.1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 9MN o powierzchni  
ok. 0,26 ha i 10MN o powierzchni ok. 0,22 ha 
ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moż-
liwoņć lokalizacji: 
1) nieuciążliwych usług nie zaliczanych do mo-

gących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko a służących zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb ludnoņci w zakresie 
handlu, rzemiosła, kultury, 

2) obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

3) obiektów gospodarczych i garażowych zwią-
zanych z przeznaczeniem podstawowym, 

4) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej, 
5) obiektów małej architektury. 
 

3. W granicach terenu 9 MN należy ustalić 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się następujące zasady zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 
1) budynki mieszkalne należy realizować jako 

obiekty wolnostojące, 
2) obiekty gospodarcze i garaże mogą być reali-

zowane jako dobudowane do budynków 
mieszkalnych lub wolnostojące. Dopuszcza 
się lokalizację tych obiektów bezpoņrednio 
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, 

3) wskaźnik intensywnoņci zabudowy nie może 
przekraczać 0,4, 

4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej 
min. 30 % powierzchni działki. 

 

5. Forma architektoniczna budynków 
mieszkalnych: 
1) wysokoņć zabudowy do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, nie większa niż 11,0 m, 
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynku, przy 

czym wysokoņć podpiwniczenia nie może 

wynosić więcej niż 1,3 m ponad ņredni po-
ziom terenu, 

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe, symetryczne, o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 25° do 45°, 

4) układ kalenicy prostopadły lub równoległy 
do granic z działkami sąsiednimi, 

5) pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące 
dachówkę fakturą z możliwoņcią zastosowa-
nia innych powszechnie stosowanych roz-
wiązań o wysokim stopniu estetyki w kolorze 
czerwonym, brązowym lub grafitowym, 

6) dopuszcza się zastosowanie na elewacjach 
budynków co najwyżej trzech kolorów lub 
trzech odcieni jednego koloru, okładzin ele-
wacyjnych lub/i tynków, 

7) nie dopuszcza się stosowania na elewacjach 
materiałów wykończeniowych z tworzyw 
sztucznych (tj. siding), blacha trapezowa, 
blacha falista. 

 

6. Forma architektoniczna budynków go-
spodarczych i garażowych: 
1) wysokoņć zabudowy do 1 kondygnacji nad-

ziemnej i nie większa niż 6,0 m, 
2) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-

spadowe, symetryczne, o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 25° do 40°, 

3) dopuszcza się dachy jednospadowe w przy-
padku realizacji budynku bezpoņrednio przy 
granicy z sąsiednią działką budowlaną, 

4) układ kalenicy prostopadły lub równoległy 
do granic z działkami sąsiednimi, 

5) pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące 
dachówkę fakturą z możliwoņcią zastosowa-
nia innych powszechnie stosowanych roz-
wiązań o wysokim stopniu estetyki w kolorze 
czerwonym, brązowym lub grafitowym, do-
stosowane do pokrycia budynku mieszkalne-
go, zlokalizowanego w obrębie jednej działki, 

6) kolorystyka ņcian zewnętrznych budynków 
zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym 
w obrębie jednej działki, 

7) nie dopuszcza się realizacji garaży blaszanych. 
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Rozdział 5. 

Ustalenia końcowe 

§ 17. Tereny objęte ustaleniami zmiany 
planu nie wymagają uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leņnych na cele 
nierolnicze i nieleņne zgodnie z art. 5b ustawy z 
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i 
leņnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z póź-
niejszymi zmianami). 

 
§ 18. Dla terenów objętych zmianą planu 

tracą moc ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Gołębice I” w 
Sandomierzu, uchwalonego Uchwałą  
Nr XXV/165/2000 Rady Miasta w Sandomierzu z 
dnia 24 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego „Gołębice I” w Sandomierzu  
(Dz. Urz. Woj. Ņwiętokrzyskiego z 2000r. Nr 21, 
poz. 160). 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Sandomierza 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ņwiętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta:  

Tadeusz Frańczak 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LIII/447/2010 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 22 wrzeņnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LIII/447/2010 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 22 wrzeņnia 2010 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr LIII/447/2010 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 22 wrzeņnia 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Miasta w Sandomierzu w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasad 
finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z 
projektem zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Gołębice I” w San-
domierzu, Rada Miasta w Sandomierzu posta-

nawia, co następuje: zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gołębice I” 
w Sandomierzu nie wymaga realizacji zadań 
inwestycyjnych z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy. 
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3481 
3481  

UCHWAŁA NR LI/402/10 
 RADY GMINY MASŁÓW 

 z dnia 20 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci sołectwa MASŁÓW PIERWSZY 
- OBSZAR 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Ma-
słów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego częņci sołectwa Masłów Pierw-

szy - obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów, 
po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania z zapi-
sami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Masłów”, 
uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/382/06 Rady 
Gminy w Masłowie z dnia 19 października 2006r. 
Rada Gminy w Masłowie uchwala co następuje:  

 
DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

Rozdział 1. 
Ustalenia wprowadzające 

§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego częņci sołec-
twa Masłów Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5 na tere-
nie gminy Masłów, zwany dalej „planem”. 
 

2. Plan obejmuje teren częņci sołectwa 
Masłów Pierwszy, o którym mowa w Uchwale  
Nr XXXIX/298/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia  
30 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy - 
obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów. 
 

3. Częņci składowe planu stanowią: 
1) treņć niniejszej uchwały, 
2) Zał. Nr 1a i 1b - Rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Masłów Pierwszy - obszar 1, 3, 4, 5 na terenie 
gminy Masłów – „Przeznaczenie i zasady za-
gospodarowania terenu”; skala 1: 2000”, 

3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu, 


