
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XV/142/11 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla 

terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. 

Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 

roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala 

co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu 

położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów 

i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa wprowadza się następujące zmiany:  

1. 1) W §2 po punkcie 31 dodaje się punkt 32 o brzmieniu:  

2) „32) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie 

określające usytuowanie zewnętrznej ściany realizowanych budynków z pominięciem balkonów, loggii 

i wykuszy wysuniętych elementów wejścia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla 

niepełnosprawnych itp.).”  

2. W §4 pkt. 1, §7 pkt. 14, §8 pkt. 3 oraz w §10 pkt. 1 lit. b skreśla się oznaczenie terenu „MN25”.  

3. W §15 pkt. 14 skreśla się zapis „z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt. 13”.  

4. W §26 pkt. 7 oraz w §27 pkt. 6 skreśla się zapis „z zastrzeżeniem pkt. 11”.  

5. W §26 skreśla się pkt. 9.  

6. W §27 skreśla się pkt. 4.  

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

Kielce, dnia 16 lutego 2012 r.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Jędrzejowie  

 

mgr Paweł Błaszkiewicz 
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