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UCHWAŁA NR III/21/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH 

 z dnia 25 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych między ulicami: Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 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 przestrzen-
nym (Dz. U. Nr80 poz.717 z późniejszymi zmia-
nami) oraz na podstawie Rozstrzygnięcia  
Nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego znak 
IG.III.4130.4.2011 z dnia 02.02.2011r. – Rada 
Miejska w Starachowicach uchwala co na-
stępuje:  

 
§ 1. W uchwale Nr XVI/14/2010 Rady Miej-

skiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów położonych miedzy ulicami Łączną, Past-
wiska, Smugową i Moniuszki na obszarze  
miasta Starachowice wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
1. W § 4 pkt. 11 - zapis punktu 11 skreśla się w 

całości i zastępuje następującym zapisem: 
„system zorganizowanej działalności inwe-
stycyjnej oznacza realizację inwestycji na 
więcej niż trzech działkach budowlanych 
oznaczonych na rysunku zmiany planu po-
przez proponowane granice podziałów, przez 
jednego inwestora, w ramach jednego pro-
jektu zagospodarowania terenu” 

2. W § 16 ust. 4 skreśla się część zdania  
o brzmieniu: „...obejmującej teren o pow. 
min. 3 działek budowlanych (oznaczonych na 
rysunku planu)” i zastępuje zapisem: 
„..obejmującej teren o powierzchni minimum 
trzech działek budowlanych oznaczonych na 
rysunku zmiany planu poprzez proponowane 
granice podziałów” 

3. W § 12 ust. 5 pkt.1 w zestawieniu tabelarycz-
nym skreśla się zapis „1-29KDD1-12KPD”  
i zastępuje: ” 1÷29KDD, 1÷12KPD”. 

4. W § 17 ust. 4 skreśla się słowo „moderniza-
cji” i zastępuje słowem „przebudowy”. 

5. W § 4 pkt. 2 skreśla się słowa „rysunku pla-
nu” i zastępuje słowami „rysunku zmiany 
planu”. 

6.1) W § 3 ust. 5 zmienia się numerację ustępu 
„5” na ustęp „6” 

2) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Oznaczone  
w rysunku zmiany planu usytuowanie strefy 
podmokłych łąk z roślinnością wodolubną 
oraz strefy występowania osadów organicz-
nych zgromadzonych w dolinkach denuda-
cyjnych z bardzo płytkim zwierciadłem wód 
gruntowych ma charakter informacyjny.” 

 
§ 2. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu 

w dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr II/10/2011 Rady 

Miejskiej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej 
w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych między ulicami: Łączną, Pastwiska, 
Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Stara-
chowice. 

 
§ 4. Niniejsza uchwała obowiązuje po 

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Pre-

zydentowi Miasta Starachowice. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Rafalski 
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