
UCHWAŁA NR XXXIX/231/13
RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 6 lutego 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/201/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy 

Łagów. 

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. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, 
poz. 871), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Łagów projektu uchwały, Rada Gminy w Łagowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/201/12Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy Łagów 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 21 ust. 2 pkt. 11 lit "a" dodaje się symbol "KDW", 

2) w § 21 ust. 2 pkt. 11 lit "f" skreśla się symbol "RM14" i dodaje się lit. "g" w brzmieniu: "obsługa 
komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem RM14" - z dróg oznaczonych symbolami KD-D i KDW", 

3) w § 21 ust 2 pkt 11 lit "d" skreśla się symbol "RM29", 

4) § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Obsługa komunikacyjna - z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KD-
L i teren RM25", 

5) w § 22 ust. 1 pkt 2 pojęcie "przeznaczenie uzupełniające" zastępuje się pojęciem "przeznaczenie 
dopuszczalne", 

6) w § 22 ust. 1 pkt 1 pojecie "użytki rolne" zastępuje się pojęciem "tereny rolnicze". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów. 
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§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów 

mgr Zbigniew Meducki
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