
Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 168 – 16313 – Poz. 1958,1959 

 
2. Wysokość opłaty w miesiącu za realiza-

cję świadczeń, o których mowa powyżej stanowi 
iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej 
przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby 
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 
przeznaczony na realizację podstawy progra-
mowej. 

 
§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 

wnoszone są przez rodziców (opiekunów praw-
nych) do dnia 15 każdego miesiąca, w którym 
udzielane są świadczenia. 

 
2. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie 

zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują 
dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku 
szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo 
– wychowawczych, o których mowa w § 2. 

 
3. Szczegółowy zakres i odpłatności za 

świadczenia opiekuńczo–wychowawcze, o których 
mowa w § 2 określi dyrektor przedszkola z poro-
zumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) 
dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęsz-
czania dziecka do przedszkola. 

§ 4. W przypadku, gdy do tego samego 
przedszkola uczęszcza więcej dzieci z jednej ro-
dziny, odpłatność za drugie dziecko i kolejne 
wynosi 50% ustalonej stawki opłaty. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/114/2007 

Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 
2007 roku w sprawie opłat za korzystanie ze 
świadczeń w Przedszkolu Publicznym pro-
wadzonym przez Gminę Opatów i uchwała  
Nr XXII/157/2008 Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń  
w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez 
Gminę Opatów. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 września 2011 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie: 

mgr Tomasz Staniek 
1958

 
 

1959 
1959  

UCHWAŁA NR 29/V/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
na obszarze miasta i gminy Suchedniów – „Gazociąg I” 

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 przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) po 
przedłożeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Suchedniów miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego na obszarze miasta i gmi-
ny Suchedniów – „Gazociąg I”, Rada Miejska  
w Suchedniowie, po stwierdzeniu zgodności 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ze Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Suchedniów, uchwala co następuje: 

 
DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne  

Rozdział 1 
Ustalenia wprowadzające  

§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
miasta i gminy Suchedniów – „Gazociąg I”, 
zwany dalej „planem”.  

2. Plan obejmuje teren położony na tere-
nie miasta i gminy Suchedniów, o którym mowa 
w Uchwale Nr 31/V/2010 Rady Miejskiej w Su-
chedniowie z dnia z dnia 27 kwietnia 2010 r.  
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze miasta i gminy Suchedniów – 
„Gazociąg I”,  
 

3. Części składowe planu stanowią:  
1) treść niniejszej uchwały,  
2) Zał. Nr 1 – Rysunek miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego na obszarze 
miasta i gminy Suchedniów – „Gazociąg I”– 
„Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenu; skala 1:2000” składający się z 8 arku-
szy od 1A do 1H,  

3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej  
w Suchedniowie w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonego do pu-
blicznego wglądu projektu planu,  

4) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej  
w Suchedniowie w sprawie sposobu realiza-
cji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasad ich finan-
sowania.  

 
4. Do planu dołączone zostały, jako odręb-

ne opracowania nie podlegające uchwaleniu:  
1) Prognoza oddziaływania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obsza-
rze miasta i gminy Suchedniów – „Gazociąg I” 
na środowisko przyrodnicze,  

2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze miasta i gminy Su-
chedniów – „Gazociąg I”.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) planie – rozumie się przez to miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego na obsza-
rze miasta i gminy Suchedniów – „Gazociąg I”,  

2) rysunku planu – rozumie się przez to rysunek 
opracowany na mapie ewidencyjnej w skali 
1:2000 pozyskanej z zasobów geodezyjnych  
i kartograficznych Starostwa Powiatowego  
w Skarżysku - Kamiennej, stanowiący Za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

3) ustawie – rozumie się przez to przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),  

4) liniach rozgraniczających – należy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub rożnych zasadach za-
gospodarowania,  

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania 
terenu, który przeważa w min. 70% na da-
nym terenie wraz z elementami zagospoda-
rowania towarzyszącego, związanego bezpo-
średnio z funkcją terenu,  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż 
podstawowy, który nie stanowi więcej niż 
30% na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi,  

7) terenie funkcjonalnym – należy przez to ro-
zumieć teren wyznaczony liniami rozgrani-
czającymi teren o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania.  

 
Rozdział 2 

Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu  

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są za-
gadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy.  

 
2. W planie uwzględniono uwarunkowania 

wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawnych oraz z ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Suchedniów.  

 
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń 

planu rozstrzygnięć administracyjnych, których 
przedmiotem jest sposób zagospodarowania 
terenów, należy uwzględniać łącznie:  
1) wymogi wynikające z ustaleń planu, w tym:  

a) warunki ochrony i kształtowania środo-
wiska przyrodniczego, kulturowego, kra-
jobrazu i ładu przestrzennego,  

b) przeznaczenie i zasady zagospodarowa-
nia terenów,  

c) ustalenia w zakresie komunikacji i infra-
struktury technicznej,  

2) wymogi wynikające z przepisów powszech-
nie obowiązujących oraz przepisów prawa 
miejscowego.  

 
§ 4. Rysunek planu zawiera:  

1) oznaczenia literowe terenów funkcjonalnych,  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub rożnych zasadach zagospoda-
rowania.  

 
§ 5. Zamierzeniem ustaleń planu jest 

uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju 
i zapewnienie integracji wszelkich działań po-
dejmowanych w jego granicach, w celu:  
1) Ochrony interesu publicznego,  
2) Łagodzenia konfliktów pomiędzy użytkowni-

kami przestrzeni.  
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Rozdział 3 

Ogólne ustalenia realizacyjne  

§ 6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale stanowią podstawę do określenia spo-
sobu zabudowy i zagospodarowania terenu ob-
jętego planem.  

 
2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustale-

niami szczegółowymi, dotyczącymi poszczegól-
nych terenów i infrastruktury technicznej, sta-
nowią integralną część ustaleń planu.  

 

3. Zmiana przepisów szczególnych zwią-
zanych z treścią ustaleń planu nie powoduje 
potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób 
oczywisty daje się je dostosować do nowego 
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.  

 
§ 7. W granicach całego terenu objętego 

planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyzna-
czonych na rysunku planu urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, niezbędnych dla obsługi 
terenu.  

 
DZIAŁ II. 

 
Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  
lub różnych zasadach zagospodarowania  

§ 8. Stosuje się następujące symbole iden-
tyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgrani-
czającymi, wskazane na rysunku planu:  
1) G - tereny projektowanego gazociągu wyso-

kiego ciśnienia DN300 Pr 6,3 MPa relacji Par-
szów - Kielce,  

2) K - teren zamknięty,  
3) KD-G - teren drogi wojewódzkiej klasy  

głównej,  
4) KD-L - teren drogi powiatowej klasy lokalnej.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie wymagają ustaleń.  
 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 10. W zakresie ochrony systemu środo-
wiska obowiązują następujące zasady:  
1) zakaz budowy ujęć wód podziemnych,  
2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do wód lub do ziemi,  
3) ustala sie zasadę maksymalnej ochrony ist-

niejącej naturalnej ochrony naturalnej zieleni 
i zadrzewień, oraz zwierząt i grzybów,  

4) lokalizacja inwestycji polegającej na budo-
wie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300  
Pr 6,3 MPa relacji Parszów - Kielce nie może 
ograniczać wymaganych prawem wodnych 
obowiązków administratorów rzek lub cie-
ków w zakresie utrzymania ich w należytym 
stanie,  

5) teren objęty planem położony jest częściowo 
w obszarach zagrożenia powodzią od rzeki 
Kamionki, wobec tego, w projekcie budow-
lanym przedsięwzięcia należy wprowadzić 
takie rozwiązania techniczne, które nie będą 
powodować przeszkód dla swobodnego 
spływu wód powierzchniowych, w obrębie 

którego zakazuje się budowy kubaturowych 
obiektów budowlanych.  

 
§ 11.1. Teren objęty ustaleniami planu po-

łożony jest w obrębie systemu ochrony przyrody 
województwa świętokrzyskiego, który na terenie 
objętym planem tworzy:  
1) Sieradowicki Park Krajobrazowy,  
2) Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobra-

zu, stanowiący otulinę Sieradowickiego Par-
ku Krajobrazowego,  

3) Suchedniowsko-Oblęgorki Obszar Chronio-
nego Krajobrazu, stanowiący otulinę Suche-
dniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazo-
wego,  

4) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Ka-
miennej.  

5) Na terenie, o którym mowa w pkt. 1 obowią-
zują następujące zakazy:  
a) realizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwiet- 
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nia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze 
zmianami),  

b) umyślnego zabijania dziko występują-
cych zwierząt, niszczenia ich nor, lego-
wisk, innych schronień miejsc rozrodu oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem ama-
torskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności w ramach racjonalnej gospo-
darki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej,  

c) likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwod-
nych, jeżeli nie wynikają z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej lub za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy urządzeń wodnych,  

d) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rol-
nej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  

e) likwidowania, zasypywania i przekształ-
cania zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodno-błotnych,  

f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem na-
wożenia własnych gruntów rolnych  

g) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt 
metodą bezściółkową.  

6) Na terenach, o których mowa w pkt. 2 i 3 
obowiązują następujące zakazy:  
a) zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, 
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rol-
ną, leśną, rybacką i łowiecką;  

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwod-
nych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej i zapew-
nienia bezpieczeństwa drogowego lub 
wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzy-
mania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych;  

c) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeżeli służą innym celom niż ochro-
na przyrody lub zrównoważone wykorzy-
stanie użytków rolnych i leśnych oraz ra-
cjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  

d) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych.  

 

2. W zakresie czynnej ochrony ekosyste-
mów na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego 
OChK obowiązuje:  

1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla 
zachowania różnorodności biologicznej lasu,  

2) zapewnienie bioróżnorodności ekosyste-
mów, a w szczególności najcenniejszych 
zbiorowisk łąk  

3) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-
rów wodnych,  

4) zachowanie tworów i składników przyrody 
nieożywionej.  

 
3. W zakresie czynnej ochrony ekosyste-

mów na terenie Sieradowickiego OChK obo-
wiązuje:  
1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla 

zachowania różnorodności biologicznej lasu,  
2) zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, 

a w szczególności najcenniejszych zbioro-
wisk łąk,  

3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinno-
ści kserotermicznej,  

4) zachowanie naturalnych fragmentów obsza-
rów wodnych,  

5) zachowanie tworów i składników przyrody 
nieożywionej.  

 
4. Na terenie Obszaru Chronionego Krajo-

brazu Doliny Kamiennej następujące zakazy:  
1) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z 
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjo-
nalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i ło-
wiecką;  

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciw-
powodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 
drogowego lub wodnego, lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyro-
dy lub zrównoważone wykorzystanie użyt-
ków rolnych i leśnych oraz racjonalna go-
spodarka wodna lub rybacka;  

4) likwidowania naturalnych zbiorników wod-
nych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych.  

 
5. W zakresie czynnej ochrony ekosyste-

mów na terenie OChK Doliny Kamiennej obo-
wiązuje:  
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód po-

wierzchniowych naturalnych i sztucznych, 
utrzymanie meandrów na wybranych odcin-
kach cieków,  
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2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych tor-

fowisk, terenów podmokłych, oczek wod-
nych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopusz-
czenie do ich uproduktywnienia lub też suk-
cesji,  

3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosyste-
mów leśnych,  

4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokal-
nych i regionalnych korytarzy ekologicznych,  

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów,  

6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobra-
zów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie 
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrod-
niczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne,  

7) zachowanie wyróżniających się tworów przy-
rody nieożywionej.  

 
6. Poza w/w wymienionymi, nie występują 

tu inne formy ochrony przyrody, w tym obszary 
Natura 2000.  

 
7. Planowana do realizacji inwestycja sta-

nowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 ustawy  
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r.  
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmiana-
mi i), wobec tego zakazy określone w 1 pkt. 4 i 5 
nie obowiązują w stosunku do lokalizacji plano-
wanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 
Pr 6,3 MPa relacji Parszów - Kielce.  

 
8. Teren objęty ustaleniami planu położo-

ny jest częściowo w terenach zagrożonych nie-
bezpieczeństwem powodzi, na których obowią-
zuje zakaz budowy kubaturowych obiektów bu-
dowlanych.  

§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem G 
nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu w 
rozumieniu przepisów art. 113 ust. 2 w związku  
z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2008 r. 
Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zmianami).  

 
§ 13. Na całym obszarze objętym planem 

wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko za wyjątkiem planowanego gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia lub innych sieci infra-
struktury technicznej.  

 
§ 14. Teren położony jest częściowo w ob-

rębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP Nr 415 Górna Kamienna w jego najwyż-
szym obszarze ochrony (ONO), dla którego 
wprowadza się następujące zakazy i zalecenia:  
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko za wyjątkiem planowanego ga-
zociągu wysokiego ciśnienia lub innych sieci 
infrastruktury technicznej, oraz dróg,  

2) zakaz budowy bez odpowiednich zabezpie-
czeń proekologicznych: baz paliw płynnych  
i obiektów ich przeładunku; zakładów prze-
mysłowych,  

3) zakaz wprowadzania do rzek nieoczyszczo-
nych ścieków,  

4) zakaz przeprowadzania rurociągów transpor-
tujących substancje ropopochodne,  

5) na terenach rolniczych należy stosować wła-
ściwe dawki nawozów i środków ochrony ro-
ślin w dostosowaniu do rodzaju uprawy.  

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 15. Na terenie objętym ustaleniami pla-
nu nie występują obiekty wpisane do rejestru, 

ewidencji zabytków, oraz stanowiska archeolo-
giczne.  

 
Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej  

§ 16. W zakresie potrzeb wynikających  
z kształtowania przestrzeni publicznej plan nie 
wymaga ustaleń, gdyż Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Suchedniów nie wyznacza takich 
terenów.  

 
Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.  

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem G – tereny projektowa-
nego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300  

Pr 6,3 MPa relacji Parszów - Kielce, dla którego 
ustala się:  
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1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja gazo-

ciągu wysokiego ciśnienia DN300 Pr 6,3 MPa 
relacji Parszów - Kielce, wraz z niezbędną in-
frastrukturą towarzyszącą,  

2) przeznaczenie dopuszczalne: inne elementy 
infrastruktury technicznej.  

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 

ustala się następujące zasady zabudowy i zago-
spodarowania:  
1) lokalizacja gazociągu zgodnie z przepisami 

odrębnymi  
2) ustala się strefę bezpieczeństwa 3 m od osi 

gazociągu, w obrębie której wprowadza się 
zakaz lokalizacji kubaturowych obiektów bu-
dowlanych,  

3) strefa bezpieczeństwa nie może wykraczać 
poza linie rozgraniczające terenu G.  

 
§ 18. Wyznacza się teren oznaczony sym-

bolem KK - teren zamknięty.  
 
§ 19.1. Istniejąca wojewódzka droga klasy 

głównej, oznaczona na rysunku planu sym- 
bolem KD-G, dla której ustala się następujące 
parametry techniczne:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających - 

zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokość jezdni min. 7,  
3) chodniki,  

4) w pasie drogowym dopuszcza się realizację 
ścieżek rowerowych.  

5) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację 
projektowanego gazociągu wysokiego ci-
śnienia DN300 Pr 6,3 MPa relacji Parszów - 
Kielce  

 
2. stniejąca powiatowa droga klasy lokal-

nej, oznaczona na rysunku planu symbo- 
lem KD-L, dla której ustala się następujące pa-
rametry techniczne:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających - 

zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokość jezdni min. 6,  
3) chodniki,  
4) w pasie drogowym dopuszcza się realizację 

ścieżek rowerowych.  
5) w pasie drogowym dopuszcza się lokaliza- 

cję projektowanego gazociągu wysokiego ci-
śnienia DN300 Pr 6,3 MPa relacji Parszów - 
Kielce  

 
3. Na terenie, o których mowa w ust. 1 i 2 

w obrębie linii rozgraniczających zakazuje się 
realizowania obiektów budowlanych z wyjąt-
kiem urządzeń technicznych dróg związanych  
z utrzymaniem i obsługą ruchu, dopuszcza się 
realizację sieci infrastruktury technicznej na  
warunkach i zasadach określonych przez zarząd-
ców dróg.  

 
Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

§ 20.1. Na obszarze objętym ustaleniami 
planu występują tereny chronione na podstawie 
przepisów szczególnych, tj. Sieradowicki Park 
Krajobrazowy, Suchedniowsko-Oblęgorski Ob-
szar Chronionego Krajobrazu, stanowiący otuli-
nę Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajo-
brazowego, Sieradowicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu, stanowiący otulinę Sieradowickiego 
Parku Krajobrazowego, oraz Obszar Chronione- 

go Krajobrazu Doliny Kamiennej w obrębie któ-
rych obowiązują zakazy zgodnie z § 11.  
 

2. Na terenie objętym ustaleniami zmiany 
planu tereny górnicze nie występują.  

 
3. Tereny zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych – nie występują.  
 
4. Tereny zagrożone niebezpieczeństwem 

powodzi – ustalenia zgodnie z §10 pkt 5.  
 

Rozdział 8 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego  

§ 21. Na obszarze objętym granicami planu nie określa się granic obszarów wymagających  
scaleń i podziału nieruchomości.  
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Rozdział 9 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy  

§ 22. Na całym obszarze objętym planem 
wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko za wyjątkiem planowanego gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia lub innych sieci infra-
struktury technicznej, oraz dróg.  

 

Rozdział 10 
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 23.1. W obrębie linii rozgraniczających 
dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
związanych z zaopatrzeniem w wodę, kanaliza-
cję, energię elektryczną, telekomunikacją i inne, 
urządzenia te nie mogą wzajemnie kolidować  
i ich lokalizacja winna być każdorazowo uzgad-
niana z zarządcami poszczególnych obiektów 
budowlanych,  

2. W zakresie komunikacji ustala się wa-
runki i zasady: lokalizację gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN300 Pr 6,3 MPa relacji Parszów - 
Kielce w pasie drogi powiatowej KD-L, oraz dro-
gi wojewódzkiej KD-G należy uzgodnić z zarząd-
cą drogi.  

 
3. Wprowadza się zakaz budowy elektrow-

ni wiatrowych.  
 

Rozdział 11 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów  

§ 24. Do czasu zabudowy i zagospodaro-
wania terenów objętych planem zagospodaro-
wania przestrzennego na cele określone w § 8 

pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu, 
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.  

 

Rozdział 12 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

§ 25. W celu naliczenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę procentową wzrostu wartości nierucho-
mości w wysokości 2%.  

 
DZIAŁ III. 

Ustalenia końcowe  

Rozdział 1 
Przepisy uzupełniające  

§ 26. Teren objęty ustaleniami planu wy-
magał uzyskania zgody na przeznaczenie grun-
tów leśnych na cele nieleśne zgodnie z art. 7 
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie grun-

tów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 z późniejszymi zmianami). Zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne uzyskano decyzją Ministra Środowiska.  

 

Rozdział 2 
Przepisy końcowe  

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.  

 

§ 28. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta  
i Gminy Suchedniów do ogłoszenia uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Eugeniusz Bugała 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 6 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 8 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 9 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 

 

Załącznik nr 10 
do uchwały nr 29/V/2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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