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UCHWAŁA NR 56/2011 
 RADY GMINY ZAGNAŃSK 

z dnia 13 czerwca 2011 r. 

zmieniające Uchwałĉ Nr 33/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie  
zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze  

na terenie gminy Zagnańsk 

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 Zagnańsk 
projektu uchwały, Rada Gminy w Zagnańsku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale 33/2011 Rady Gminy  
w Zagnańsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego sołectwa Jaworze na 
terenie gminy Zagnańsk wprowadza się nastę-
pujące zmiany:  
1. w § 20 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: 

„Ustala się obowiązek zapewnienia dla nowo 
projektowanych obiektów niezbędnego pro-
gramu parkingowego, stosownie do poniż-
szych wymogów:  
1) dla obiektów usługowo-handlowych – 1 miej-

sce na 10m2 powierzchni ogólnej,  
2) dla biur i administracji – 1 miejsce  

na 15m2 powierzchni ogólnej,  
3) dla gastronomii – 1 miejsce na 10m2 po-

wierzchni ogólnej,  

4) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 1 miej-
sce parkingowe na 1 lokal mieszkalny”.  

2. w § 21 drugi numer ustępu nr 2 zastępuje się 
nr 3 i dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „Usta-
la się obowiązek zapewnienia dla nowopro-
jektowanych obiektów niezbędnego progra-
mu parkingowego, stosownie do poniższych 
wymogów:  
1) dla obiektów usługowo-handlowych – 1 miej-

sce na 10m2 powierzchni ogólnej,  
2) dla biur i administracji – 1 miejsce  

na 15m2 powierzchni ogólnej,  
3) dla gastronomii – 1 miejsce na 10m2  

powierzchni ogólnej,  
4) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 1 miej-

sce parkingowe na 1 lokal mieszkalny”.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Zagnańsk.  
 
§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie  

30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ņwiętokrzyskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Wojciech Chłopek 
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UCHWAŁA NR 54/2011 
 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH 

z dnia 1 lipca 2011 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Nr XI/48/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 
2011 r. dotyczącej okreņlenia trybu postĉpowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej  
na terenie Gminy Samborzec bĉdącej podmiotem niezliczonym do sektora finansów publicznych, 

sposobu jej rozliczenia, podjĉcia współpracy, oraz sposobu kontroli wykonywania zadania 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach w składzie następującym: 
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby  
Członkowie: Wojciech Czerw, Monika Dębowska-
Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna 
Marczewska, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas 

na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 1 w związku  
z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)  
w wyniku badania Uchwały Nr XI/48/11 Rady 
Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011 roku  


