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UCHWAŁA NR 66/2011 
 RADY GMINY ZAGNAŃSK 

 z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca Uchwałĉ Nr 53/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany 
Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy 

Zagnańsk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy w Zagnańsku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale 53/2011 Rady Gminy w 

Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie 
zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego sołectwa Gruszka na 
terenie gminy Zagnańsk wprowadza się nastę-
pujące zmiany:  
1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

"Uchwaleniu podlega zmiana Nr 2 w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa Gruszka na terenie 
gminy Zagnańsk, uchwalonego Uchwałą  
Nr 7/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 
26 lutego 2007 r. opublikowanego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego Nr 75, poz. 1160.  

2. § 2 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie: " w  
§ 24 ust. 2 pkt. 7 dopisuje się brzmienie: " w 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
wydzielenie działki pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną o powierzchni min. 
500m2 przy szerokości frontu działki min. 
16,0m, jeżeli działka przed podziałem ma do-
stęp do dwóch dróg lub następuje wydziele-
nie działek pod elementy infrastruktury tech-
nicznej lub komunikacyjnej”.  

3. § 2 ust. 9 uchwały otrzymuje brzmienie: " § 24 
ust. 2 drugi (zawierający 11 punktów) zastępuje 
się ust. 3, w którym skreśla się punkty: 2, 8, 9  
i 10".  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Zagnańsk.  
 
§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie  

30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Wojciech Chłopek 
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OBWIESZCZENIE 
 WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO 

 z dnia 8 września 2011 r. 

w sprawie uzupełnienia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i oņrodków adopcyjno- 
wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa ņwiĉtokrzyskiego 

Na podstawie art. 22 pkt. 4 oraz art. 84  
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.) oraz art. 13 pkt. 10 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogła-
sza się w załączeniu wykaz placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-

wychowawczych województwa świętokrzyskiego, 
z uwzględnieniem: 
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z 
dnia 28 czerwca 2011 r., w sprawie ogłoszenia 
rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i 
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na terenie 
województwa świętokrzyskiego(Dz. Urz. Woje-
wody Świętokrzyskiego Nr. 168 poz. 1960). 

  

Wojewoda Świętokrzyski: 
Bożentyna Pałka-Koruba 

  


