
UCHWAŁA NR XX/160/2012
RADY GMINY W STRAWCZYNIE

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze 

gminy Strawczyn 

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 (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) 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 Strawczyn projektu uchwały, Rada Gminy w Strawczynie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy 
Strawczyn: 

1) treść § 43 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

"utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub usługowej z możliwością jej 
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4". 

2) treść § 21 ust. 3 pkt. 10 lit. "q" otrzymuje brzmienie: 

"terenu oznaczonego symbolem MM17 - z drogi oznaczonej symbolem KD-L poprzez tereny 
funkcjonalne MM18 i R". 

3) w § 22 ust. 3 pkt 11 dodaje się literę "i" w brzmieniu: 

"terenu oznaczonego symbolem MN8 - drogi oznaczone symbolem KDW". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn. 

§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 listopada 2012 r.

Poz. 3316



 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

inż. Stanisław Zdyb
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