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Załącznik nr 2 
do uchwały nr III/6/10 
Rady Gminy w Strawczynie 
z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblĉgorek  
na terenie gminy Strawczyn 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Strawczy-
nie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek  
na terenie gminy Strawczyn. 

Uwagi nieuwzględnione nie występują. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

inż. Stanisław Zdyb 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr III/6/10 
Rady Gminy w Strawczynie 
z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblĉgorek na 
terenie gminy Strawczyn 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Strawczy-
nie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w 
zmienie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się  
z projektem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgo-
rek, na terenie gminy Strawczyn, Rada Gminy 
postanawia, co następuje: 

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktu-
ry technicznej wynikające z przedstawionego 
Radzie Gminy Strawczyn projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa Oblęgorek, na terenie 
gminy Strawczyn będą realizowane zgodnie 
z obowiązującym Planem rozwoju lokalnego 
oraz Strategią rozwoju gminy Strawczyn. 

2. Finansowanie inwestycji ze ņrodków budżetu 
gminy - ņrodki własne gminy i pozyskane 
fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
inż. Stanisław Zdyb 
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UCHWAŁA NR V/26/2011 
 RADY GMINY W STRAWCZYNIE 

 z dnia 14 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblĉgorek  

na obszarze gminy Strawczyn 

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 Wójta Gminy Strawczyn pro-

jektu uchwały, Rada Gminy w Strawczynie 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1.1. W załączniku Nr 1 do uchwały  

Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia  
28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen- 
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nego sołectwa Oblęgorek na terenie  
gminy Strawczyn oznaczenia uzupełnia się  
o "wewnętrzny teren ochrony poņredniej ujęcia 
wód podziemnych" zgodnie z załącznikiem  
graficznym Nr 1. 

 

2. Załącznik graficzny Nr 1 stanowi inte-
gralną całoņć niniejszej uchwały. 

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

 

§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie  
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ņwiętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
inż. Stanisław Zdyb 

 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/26/2011 
Rady Gminy w Strawczynie 
z dnia 14 marca 2011 r.  

 
 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
inż. Stanisław Zdyb 
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