
UCHWAŁA NR XXVII/212/13
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie 

gminy Miedziana Góra.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorzadzie 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.), po przedłożeniu przez Wójta Gminy 
Miedziana Góra projektu uchwały, Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie 
gminy Miedziana Góra wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 7  ust. 1  otrzymuje brzmienie: "Na całym obszarze objętym ustaleniami planu, z wyłączeniem dróg, 
utrzymuje się wszelką zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę 
z zastrzeżeniem § 11 ust. 3  i 4". 

2. § 39 pkt 3  otrzymuje brzmienie: "zakaz budowy budynków o których mowa w § 11 ust. 4", 

3. w § 33 ust. 2  pkt 6  symbol "UP2" zastępuje się symbolem "PU2", 

4. Rysunek planu,będący załącznikiem Nr 1  do uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra 
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty 
Pierwsze - część II zastępuje się załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały będący integralną jej częścią.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Pokrzywiński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 sierpnia 2013 r.
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