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UCHWAŁA NR VI/40/2011 
 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” 

na obszarze gminy Łączna 

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 Łączna projektu 
uchwały, Rada Gminy w Łącznej uchwala,  
co następuje:  

 
§ 1. W uchwale Nr V/30/2011 Rady Gminy 

w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu górniczego 
„Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 20 ust. 2 uchwały dopisuje się punkt 8  
w brzmieniu: „ustala się min. 1 miejsce parkin-
gowe na jeden lokal mieszkalny, lub min. 2 miej-
sca parkingowe na każde rozpoczęte 100m2 
powierzchni użytkowej lokali usługowych”. 

2. § 24 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Jako warunki zagospodarowania okreś-

la się: 
1) utrzymanie istniejącej zabudowy jedno-

rodzinnej, zagrodowej lub usługowej  
z możliwością jej przebudowy, nadbudo-
wy, rozbudowy i odbudowy, z uwzględ-
nieniem ustaleń wynikających z § 20  
ust. 2 pkt. 4, 5, 6, 7, 8 i ust. 3, 

2) dopuszcza się lokalizację zabudowy za-
grodowej na terenach oznaczonych sym- 
bolem R, w przypadku gdy powierzchnia 
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gospodarstwa rolnego związanego w tą 
zabudową przekracza średnią powierzch-
nię gospodarstwa rolnego w gminie 
Łączna oraz działka na której lokalizowa-
na będzie taka zabudowa będzie posiada-
ła uregulowany dostęp do drogi publicz-
nej, z uwzględnieniem ustaleń wynikają-
cych z § 20 ust. 2 pkt. 4, 5, 6, 7, 8 i ust. 3, 

3) w terenach oznaczonych symbolem R1 
obowiązuje zakaz realizacji zabudowy za-
grodowej, 

4) zachowanie śródpolnych zadrzewień i 
zakrzewień oraz zieleni łęgowej, 

5) dopuszcza się możliwość uzupełnień za-
budowy w istniejących siedliskach, reali-
zację obiektów i urządzeń wyłącznie 
związanych z prowadzoną gospodarką 
rolną oraz jej obsługą, zalesienia niektó-
rych użytków niskich klas bonitacyjnych, 

6) wprowadza się zakaz odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do gleb i wód 
powierzchniowych.” 

3. § 38 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „na 
obszarze objętym zmianą planu dopuszcza 
się lokalizację obiektów z urządzeniami infra-
struktury telekomunikacyjnej przy uwzględ-
nieniu dopuszczalnych poziomów pól elek-
tromagnetycznych jakie muszą być spełnione 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, 
oraz jeżeli taka inwestycja jest zgodna z 
przepisami odrębnymi, z wyłączeniem tere-
nów oznaczonych symbolem ZL.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Łączna. 
 
§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie  

30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Stanisław Starz 
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UCHWAŁA NR 14/VI/11 
 RADY GMINY W MNIOWIE 

 z dnia 23 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości  
na okres dłuższy niż 3 lata 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,  
art. 40 ust. 2 pkt. 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U.  
z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; 
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 
1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, 
poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, 
poz. 974; Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.  
Nr 180 poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U.  
z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. 
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230;  
Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113) 
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651; Nr 106, 
poz. 675; Nr 143 poz. 963; Nr 155 poz.1043;  
Nr 197 poz. 1307; Nr 200 poz.1323) Rada Gminy 
w Mniowie uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr 23/XII/07 Rady Gminy w 
Mniowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie 
zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania 
nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, zmie-
nionej uchwałą nr 23/XXXVIII/09 z dnia 29 kwiet-
nia 2009r., zmienia się treść § 4, który otrzymuje 
brzmienie: „§ 4. Rada Gminy wyraża zgodę na 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych lub 
ich części, stanowiących własność Gminy 
Mniów z przeznaczeniem pod działalność go-
spodarczą na okres do 20 lat z zachowaniem 
następujących zasad:” 

 

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

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Krzysztof Augustyniak

 


