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3811 
3811  

UCHWAŁA NR XIV/98/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów  
w zakresie terenów komunikacji kolejowej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 28 ust.2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
nr 80, poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r. z późn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 poz. 74 
z późn. zm.) po stwierdzeniu zgodności projektu 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Sędziszów w zakresie tere-
nów komunikacji kolejowej ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Sędziszów, Rada 
Miejska w Sędziszowie postanawia, co na-
stępuje: 

 
Rozdział 1. 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Sędzi-

szów, w zakresie terenów komunikacji kole-
jowej KK, zwany dalej planem. 

Nr 312 Kielce, dnia 20 grudnia 2011 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
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2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Załącznik nr 1a, 1b, 1c – Rysunek planu  
w skali 1:1000 – Przeznaczenie i zasady zago-
spodarowania terenu, 

2) Załącznik nr 2a, 2b, 2c – Rysunek w skali 
1:5000 – Zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej, 

3) Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag, 

4) Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

 

3. Ustaleniami obowiązującymi na ry-
sunku planu są: 
1) granica opracowania planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i 
zagospodarowania wraz z symbolami identy-
fikacyjnymi tych terenów. 

 

4. Następujące oznaczenia zawarte na ry-
sunku planu obowiązują na mocy przepisów 
odrębnych: 
1) stanowiska archeologiczne wpisane do ewi-

dencji zabytków, 
2) granica terenów zamkniętych, 
3) obszar objęty opracowaniem planu znajduje 

się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 409 Niecka Miechowska. 

 

5. Elementami informacyjnymi nie stano-
wiącymi ustaleń planu są: 
1) strefy techniczne linii elektroenergetycznych 

średniego napięcia oraz linie elektroenerge-
tyczne, 

2) stacje transformatorowe. 
 

§ 2. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej zosta-
ły określone w ustaleniach szczegółowych, na-
tomiast zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej, określone w załączniku  
nr 2a, 2b, 2c jako treści informacyjne wskazują 
przebieg głównych sieci infrastruktury technicz-
nej i związanych z nimi urządzeń technicznych; 
szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja zwią-
zanych z nimi urządzeń technicznych mogą ulec 
zmianie na etapie opracowania projektu budow-
lanego, z zachowaniem warunków wynikających 
z ustaleń planu i z przepisów odrębnych. 

 

§ 3.1. Przeznaczenie terenu, sposób zago-
spodarowania i warunki zabudowy terenu okre-
śla się w odniesieniu do terenów wyznaczonych 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  
z uwzględnieniem: 

1) ustaleń rysunku planu i oznaczeń, o których 
mowa w § 1 ust. 3, 4 i 5, 

2) ustaleń ogólnych zawartych w§ 3-7, 
3) ustaleń szczegółowych zawartych w roz-

dziale II. 
 

2. Wyróżnia się kategorię przeznaczenia 
terenów, oznaczonąsymbolem identyfikacyjnym, 
o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2: 
1) KK– tereny komunikacji kolejowej (§8). 
 

3. Obok symbolu określającego kategorię 
przeznaczenia terenu, zastosowano oznaczenia 
graficzne: 
1) stanowisk archeologicznych - wpisanych do 

ewidencji zabytków, stacje transformatoro-
we, granice terenów zamkniętych, 

2) EE – linie elektroenergetyczne 15 kV; Es – 
strefy techniczne linii elektroenergetycznych. 

 

§ 4. Ustala się zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1) zachowanie zasad zagospodarowania tere-

nów i formy architektonicznej budynków, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) Obszar objęty planem znajduje się w obrębie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 409 
Niecka Miechowska; w jego obrębie obowią-
zuje zakaz lokalizacji nowych inwestycji bez 
zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża 
i wód podziemnych 

 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1) ustala się ochronę konserwatorską stano-

wisk archeologicznych wpisanych do ewi-
dencji zabytków oznaczonych na rysunku 
planu symbolem graficznym, 

2) wszelkie działania inwestycyjne, wymagają-
ce prowadzenia robót ziemnych w rejonie 
stanowisk archeologicznych winny być reali-
zowane przy uwzględnieniu przepisów od-
rębnych z zakresu ochrony zabytków. 

 

§ 7.1. Jako zgodne z planem uznaje się 
wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz urzą-
dzeń związanych z rozbudową systemów infra-
struktury technicznej, o których mowa w § 9-16, 
stosownie do warunków wynikających ze szcze-
gółowych rozwiązań technicznych, nie kolidują-
cych z innymi ustaleniami planu. 
 

2. Ze względu na charakter terenu objęte-
go planem nie ustala się minimalnych wskaźni-
ków miejsc parkingowych oraz zasad przepro-
wadzania scalenia i wymiany gruntów. 
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Rozdział 2. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 8.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady 
zagospodarowania terenów komunikacji kolejo-
wej, oznaczonych na rysunku planu sym- 
bolem KK. 
 

2. Na terenach KK, o których mowa  
w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudo-
wy i zagospodarowania: 
1) utrzymuje się istniejącą infrastrukturę kole-

jową – linie kolejowe, budowle, budynki  
i urządzenia, 

2) przy nadbudowie rozbudowie, przebudowie i 
remoncie istniejących oraz budowie nowych 
obiektów, należy zachować warunki określo-
ne w pkt 2 lit. a do d: 
a) wysokość budynków nie może przekra-

czać 18 m; dopuszcza się zwiększenie 
wysokości dla budowli i urządzeń kole-
jowych, 

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy,  
o kącie nachylenia 20-45 stopni; ze wzglę-
du na funkcję terenu dopuszcza się dachy 
o innym kształcie i kącie nachylenia, 

c) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
nie może być mniejsza niż 1000 m2, 

d) ze względu na funkcję terenu nie ustala 
się innych parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, 

3) budowle i budynki mogą być usytuowane w 
odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy 
obszaru kolejowego i nie mniejszej niż 20 m 
od osi skrajnego toru; nie dotyczy budowli  
i budynków kolejowych, 

4) dostęp do dróg publicznych (znajdują się 
poza obszarem opracowania) bezpośrednio 
lub poprzez drogi wewnętrzne (znajdują się 
poza obszarem opracowania), 

5) wyposażenie w sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, z zachowaniem warunków 
określonych w § 9–15. 

 
§ 9. Ustala się zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów zaopatrzenia w 
wodę: 
1) głównym źródłem zaopatrzenia w wodę bę-

dą zbiorcze systemy zapewniające odbior-
com wymaganą ilość wody, niezawodność 
dostawy i odpowiednią jakość wody, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

2) utrzymuje się dotychczasowe systemy za-
opatrzenia w wodę oraz ujęcia wód pod-
ziemnych i związane z nimi strefy ochronne, 
zlokalizowane poza obszarem objętym pla-
nem, 

3) utrzymuje się istniejącą na terenie miasta 
sieć wodociągową, w skład której wchodzą 
przewody magistralne o średnicy 225 mm, 
160 mm i 150 mm oraz rozdzielcze o średni-
cach 110, 100 i 90 mm, a także przyłącza wo-
dociągowe, 

4) dla zapewnienia wymaganych standardów 
obsługi obowiązuje utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym urządzeń wodociągo-
wych, w tym studni zasadniczych i awaryj-
nych, pompowni oraz sieci wodociągowych. 
Wymienione urządzenia oraz przewody wo-
dociągowe powinny być modernizowane i 
rozbudowywane stosownie do potrzeb, 

5) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania 
na wodę dla wszystkich grup odbiorców, 

6) obowiązuje rozbudowa sieci wodociągowej 
na bazie istniejących systemów. Doprowa-
dzenie wody do poszczególnych grup od-
biorców nastąpi poprzez przedłużenie głów-
nie przewodów rozdzielczych o średnicach 
110 i 90 mm. Sieć wodociągową należy  
rozbudowywać stosownie do potrzeb z 
uwzględnieniem wielkości średnic na stan 
docelowy, 

7) na terenach nieuzbrojonych w sieć wodocią-
gową dopuszcza się zaopatrzenie w wodę  
z indywidualnych studni z uwzględnieniem 
warunków określonych w przepisach odręb-
nych, 

8) obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania 
na wodę do celów przeciwpożarowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi; przewody 
wodociągowe powinny być wyposażone w 
hydranty przeciwpożarowe do zewnętrznego 
gaszenia pożaru, zgodnie z przepisami  
i normami obowiązującymi w zakresie och-
rony przeciwpożarowej. 

 
§ 10.1. Ustala się zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów odprowadzania 
i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczo-
wych w systemie rozdzielczym. 
 

2. Ustala się następujące zasady odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych. 
1) obowiązuje realizacja programu wyposaże-

nia miasta w systemy kanalizacji zbiorczej 
zgodnie z Krajowym Programem Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych, 

2) tereny zabudowane i przeznaczone do zabu-
dowy objęte niniejszym planem powinny zo-
stać uzbrojone w systemy zbiorczej kanaliza-
cji sanitarnej, 
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3) obowiązuje odprowadzanie ścieków kanali-

zacją miejską do istniejącej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizo-
wanej na terenie miasta poza obszarem ob-
jętym planem, 

4) zasadniczą częścią zbiorowego systemu jest 
dotychczasowy układ sieci i urządzeń kanali-
zacyjnych, w tym istniejące kolektory i kana-
ły zbiorcze o średnicach od 600 do 150 mm, 

5) w celu uzupełnienia istniejącego systemu 
kanalizacyjnego wymagana jest rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej, 

6) wprowadza się obowiązek przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej obiektów kubaturowych, 

7) obiekty, urządzenia i sieci kanalizacyjne nale-
ży utrzymywać w dobrym stanie technicz-
nym zapewniającym wymagane standardy 
obsługi, 

8) na obszarze nie objętym obecnie zbiorowym 
systemem kanalizacyjnym: 
a) dopuszcza się stosowanie zbiorników 

bezodpływowych do gromadzenia ście-
ków, pod warunkiem systematycznego 
wywozu ścieków do punktów zlewnych; 
zbiorniki i wywóz ścieków muszą speł-
niać warunki określone przepisami od-
rębnymi, 

b) preferuje się indywidualne systemy oczysz-
czania ścieków pod warunkiem spełnie-
nia wymogów przepisów odrębnych. 

9) w przypadku wprowadzenia ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
wymagane jest przestrzeganie przepisów od-
rębnych lub stosowanie odpowiednich urzą-
dzeń do oczyszczania ścieków. 

 
3. Ustala się następujące zasady odpro-

wadzania i oczyszczania ścieków deszczowych: 
1) w zakresie kanalizacji deszczowej utrzymuje 

się dotychczasowe sposoby odwodnienia  
terenu, 

2) powierzchnie szczelne na terenach kolejo-
wych powinny być wyposażone w kanaliza-
cję deszczową, a ścieki przed wprowadze-
niem do wód lub do ziemi powinny być 
oczyszczane zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) urządzenia odwadniające oraz odprowadza-
jące wodę, w tym kanalizacja deszczowa, 
wchodzące w skład wyposażenia techniczne-
go terenów kolejowych muszą spełniać wa-
runki określone w przepisach odrębnych. 

 
§ 11. Ustala się zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów zaopatrzenia w 
energię elektryczną, obiektów i sieci infrastruk-
tury elektroenergetyki: 

1) utrzymuje się dotychczasowe zasady zaopa-
trzenia w energię elektryczną odbiorców, po-
legające na dostawach energii siecią roz-
dzielczą średniego napięcia 15 kV, oraz ni-
skiego napięcia 0,4 KV, wyprowadzoną ze 
stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, zlokali-
zowanej przy ulicy Kieleckiej w Sędziszowie, 
poza obszarem objętym planem, 

2) wzdłuż istniejących i projektowanych napo-
wietrznych linii średniego napięcia 15 kV, ni-
skiego napięcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV 
i 0,4 kV, wokół istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, należy 
pozostawić strefy techniczne, których wy-
miary i warunki zagospodarowania określo-
no w przepisach odrębnych, 

3) nowe stacje transformatorowe-rozdzielcze 
ŚN/0,4 kV oraz trasy nowo projektowanych 
linii 15 kV należy budować stosownie do po-
trzeb oraz lokalizować zgodnie z warunkami 
wynikającymi ze szczególnych rozwiązań 
technicznych, nie kolidującymi z innymi usta-
leniami planu, 

4) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 
15/0,4 kV należy budować w wykonaniu wnę-
trzowym lub jako stacje słupowe. 

 
§ 12. Ustala się zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy sieci i urządzeń telekomuni-
kacyjnych: 
1) utrzymuje się dotychczasowy przebieg sieci 

telekomunikacyjnej oraz dotychczasową lo-
kalizację urządzeń łączności, 

2) dopuszcza się budowę nowych urządzeń 
telekomunikacyjnych, w tym urządzeń tele-
fonii komórkowej, bez kolidowania z przepi-
sami odrębnymi i z pozostałymi ustaleniami 
planu. 

 
§ 13. Ustala się zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: 
1) dopuszcza się budowę gazociągów, z zacho-

waniem stref kontrolowanych, 
2) trasy gazociągów nie mogą kolidować z po-

zostałymi ustaleniami planu, 
3) wymiary oraz warunki zagospodarowania 

stref kontrolowanych gazociągów określono 
w przepisach odrębnych. 

 
§ 14. Ustala się zasady modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia  
w ciepło: 
1) do celów grzewczych należy stosować roz-

wiązania techniczne i media grzewcze ogra-
niczające emisje zanieczyszczeń do środowi-
ska poprzez stosowanie paliw ekologicznych 
niskoemisyjnych. 
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2) urządzenia na paliwa stałe, zaleca się zastą-

pić urządzeniami na paliwa o niskim pozio-
mie zanieczyszczeń. 

3) utrzymuje się dotychczasowe kotłownie oraz 
inne urządzenia i sieci grzewcze; dopuszcza 
się ich przebudowę, rozbudowę i moder-
nizację. 

4) dopuszcza się budowę nowych obiektów 
zaopatrzenia w ciepło oraz sieci ciepłowni-
czej, jeżeli nie kolidują z innymi ustaleniami 
planu. 

 
§ 15. Ustala się zasady gospodarki od-

padami: 
1) odpady komunalne należy wywozić na skła-

dowisko odpadów komunalnych w Borszo-
wicach, natomiast odpady niebezpieczne na 
składowiska do tego przeznaczone poza ob-
szarem gminy, 

2) należy utworzyć racjonalny, efektywny eko-
nomicznie system, zapewniający ochronę 
środowiska przed degradacją oraz przestrze-
ganie zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta. 

 
§ 16. Ustala się zasady w zakresie och-

rony przeciwpożarowej oraz potrzeb obronności 
i bezpieczeństwa państwa: 
1) urządzenia wodociągowe powinny zapew-

niać możliwość korzystania z wody do celów 
przeciwpożarowych, do gaszenia pożaru, 
zgodnie z zasadą określoną w § 9 pkt 11, 

2) wszystkie drogi obsługujące tereny objęte 
niniejszym planem, w tym drogi wewnętrzne 
nie oznaczone na rysunku planu powinny 
zapewniać warunki jako drogi pożarowe, 

3) w zakresie wykrywania zagrożeń oraz 
ostrzegania i alarmowania ludności należy 
stosować przepisy odrębne. 

 
Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 17. Dla terenów komunikacji kolejowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KK 
ustala się wysokość jednorazowej opłaty – 5 %, 
w przypadku zbycia nieruchomości, której war-
tość wzrosła w związku z uchwaleniem niniej-
szego planu, stosownie do postanowień art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.. 

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Sędziszowa. 

 
§ 19. Plan wchodzi w życie po upływie  

30 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Mysiara 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29806 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29807 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29808 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29809 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 4 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29810 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 5 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29811 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 6 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29812 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 7 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29813 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 8 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29814 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 9 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29815 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 10 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29816 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 11 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29817 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 12 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29818 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 13 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29819 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 14 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29820 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 15 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29821 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 16 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29822 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 17 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29823 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 18 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29824 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 19 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29825 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 20 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29826 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 21 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29827 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 22 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29828 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 23 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29829 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 24 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29830 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 25 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29831 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 26 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29832 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 27 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29833 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 28 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 312 – 29834 – Poz. 3811 

 
Załącznik nr 29 
do uchwały nr XIV/98/2011 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 28 października 2011 r. 
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