
 
 

UCHWAŁA NR IX/15/2012 
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH  

z dnia 28 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między 

ulicami: Ił żecką, Najświętszej Marii Panny, Długą  zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na 
obszarze miasta Starachowice  

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, z późniejszymi zmianami) oraz art.3, art.20 ust.1, art. 29 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.) – Rada Miejska 
w Starachowicach uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na 
obszarze miasta Starachowice, przyjętą uchwałą nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia  
29 czerwca 2012 r., zwaną dalej zmianą planu, po stwierdzeniu, że zmiana ta nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Starachowice.  

2. Zmiana planu obejmuje ustalenia w tekście uchwały nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach 
z dnia 29 czerwca 2012 r.  

§ 2. W uchwale Nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, 
Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta 
Starachowice wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 23 ust 4 pkt 9 uchwały zastępuje się  stwierdzenie „ul. Bursztynowej (1KDD) stwierdzeniem: 
 „ul. Diamentowej (2 KDD)”;  

2) w § 23 ust. 4 pkt 12 uchwały zastępuje się symbol „(1KDD)" symbolem  „(3KDD)";  

3) w § 23 ust. 4 pkt 19 lit."a" uchwały zastępuje się stwierdzenie „z zastrzeżeniem lit." stwierdzeniem:  
„z zastrzeżeniem lit. b)";  

4) w § 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 uchwały zastępuje się stwierdzenie „ul. Rubinowej (2KDD)" 
stwierdzeniem: „ul. Rubinowej (3KDD)";  

5) w § 26 ust. 4 pkt 1 uchwały zastępuje się stwierdzenie „ul. Długiej (1KDZ)"  stwierdzeniem: „ul. Długiej 
(1KDL)";  

6) § 23 ust. 5 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „dla terenu 6MN1 obsługa komunikacyjna terenu od  
ul. Diamentowej (2KDD) i od ul. Długiej (1KDL) z utrzymaniem istniejących zjazdów oraz poprzez ciąg 
pieszo – jezdny (2KDX)”.  
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§ 3. Pozostałe ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na 
obszarze miasta Starachowice, pozostają bez zmian.  

§ 4. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.  

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

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
Zbigniew Rafalski 
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