
 

 

UCHWAŁA NR 105/2014 

RADY GMINY ZAGNAŃSK 

z dnia 5 listopada 2014 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Nr 5 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 i art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 

647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r., poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446 z 2014r. poz. 379, poz. 768) 

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 Zagnańsk projektu uchwały, Rada 

Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Nr 5 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 25 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "szerokość w liniach rozgraniczających: od 5 m do 10 m zgodnie  

z rysunkiem zmiany planu", 

2) załącznik graficzny do niniejszej uchwały zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa powyżej. 

§ 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest "Rysunek Zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

terenu; skala 1: 2000” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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