
  

UCHWAŁA NR XI/102/15 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia  30 listopada 2015 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie  

gminy Krasocin - "Bukowa A" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) po przedłożeniu przez Wójta Gminy Krasocin projektu uchwa-

ły, Rada Gminy Krasocin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/90/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A" 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 3 pkt. 10 lit. a) po symbolu "KD-D2" dodaje się symbol "KD-D3", 

2) w § 11 ust. 4 pkt. 11 lit. b) po symbolu "KD-D2" dodaje się symbol "KD-D3", 

3) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

a) przed uwagą oznaczoną nr 4 wprowadza się akapit w następującym brzmieniu: "Rada Gminy Krasocin 

postanowiła następująco rozpatrzyć uwagę złożoną do wyłożonego w dniach 27.07.2015 r. - 17.08.2015 r. 

z terminem składnia uwag od dnia 01.09.2015 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obrębu geodezyjnego Bukowa na terenie gminy Krasocin - "Bukowa A" przez:", 

b) w punkcie 2 załącznika w uzasadnieniu do uwagi zastępuje się działkę nr ewid. "286/3" działką nr ewid. 

"279/1", 

c) w punkcie 3 załącznika w uzasadnieniu do uwagi zastępuje się działkę nr ewid. "286/3" działką nr ewid. 

"284/1". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Chruściel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 37
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