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UCHWAŁA NR XLI/281/10 
 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

 z dnia 29 października 2010 r. 

zmieniająca uchwałĉ Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art.14 
ust. 8, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w wy-
konaniu Uchwały nr XVIII/109/2004 Rady Miej-
skiej w Osieku z dnia 10 marca 2004 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzania Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Osiek oraz zgodnie z treścią uchwa-
ły Rady Miejskiej w Osieku Nr XLVIII/255/2006 z 
dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwale-
nia zmian do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XL/268/10 Rady Miej-

skiej w Osieku z dnia 16 września 2010 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Osiek § 14 
otrzymuje brzmienie: „§ 14. Granice strefy o 
ograniczonym sposobie zagospodarowania na-
niesione sa na rysunku Planu, a sposób zago-
spodarowania tych terenów okreslony jest w 
rozdziale 3 Planu oraz w dziale II Planu szczegó-
łowo dla każdego obszaru, w którym występują”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
mgr Wiesław Kopeć 
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