
Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 190 – 18484 – Poz. 2204,2205,2206 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy:  
Zygmunt Mika 
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2205  

UCHWAŁA NR IX/54/2011 
 RADY GMINY MICHAŁÓW 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów górniczych  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i 15 

ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 
1994r – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jed-
nolity z 2005r Dz. U. Nr 228, poz. 1947 ze zm.)  
w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Gminy Michałów uchwala co następuje:  

 

§ 1. Odstępuje się od sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla: 
• terenu górniczego „Pawłowice II A/1” o po-

wierzchni 3,08 ha, położonego na terenie 

działki oznaczonej nr geod. 662 i 663 w miej-
scowości Tur Dolny, gmina Michałów, 

• terenu górniczego „Pawłowice II B/1” o po-
wierzchni 1,1 ha, położonego na terenie dział-
ki oznaczonej nr geod. 666 w miejscowości 
Tur Dolny, gmina Michałów 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Michałów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Zygmunt Mika 
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UCHWAŁA NR IX/55/2011 
 RADY GMINY MICHAŁÓW 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  
tych organizacji 

 
na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwiet- 
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 
ze zmianami.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób  
konsultowania z organizacjami pozarządowym  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Michałów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy:  
Zygmunt Mika 

  


