
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/13/2011 

RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia  

21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice zwanego 

umownie jednostką E5 - POŁUDNIE  

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, z późniejszymi zmianami) oraz art.3, art.20 ust.1, art.29 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 

zmianami) oraz na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego znak 

IG.III.4130.68.2011 z dnia 23.11.2011r. – Rada Miejska w Starachowicach uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, 

Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - 

POŁUDNIE wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 17 pkt 2 uchwały zamiast symboli „1EE i 2EE ” wprowadza się symbole „1E i 2E ”;  

2. Na załączniku graficznym nr 2 do uchwały oznaczenia legendy rysunku zmiany planu, dotyczące sieci 

istniejących/projektowanych, nieprawidłowo przedstawione takim samym oznacznikiem graficznym, zmienia 

się linie ciągłe po ukośniku na linie przerywane w oznaczniku graficznym legendy rysunku dotyczącym sieci 

projektowanych.  

§ 2. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

  

Przewodniczący Rady 
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WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 stycznia 2012 r.
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