
           
 

Uchwała   Nr XXVI/249/2005 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 6 lipca 2005 r. 
 
 
 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE” na 
obszarze miasta Sandomierz.  
 
  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz�dzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
pó�niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492)   RADA   
MIASTA  SANDOMIERZA     u c h w a l a,  co nast�puje: 
 

§  1 
 

1. Przyst�puje si� do sporz�dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru „NADBRZEZIE” poło�onego w Sandomierzu. 

 
2. Granice obszaru obj�tego planem okre�la zał�cznik Nr 1 do uchwały. 
 
3. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz okre�lenia sposobu 

zagospodarowania i warunków zabudowy na obszarze obj�tym planem. 
 
4. Zgodnie ze Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sandomierz, uchwalonym uchwał� Rady Miasta 
Sandomierza Nr XXV/163/2000 z dnia 24 lutego 2000 r. obszar 
przeznaczony do obj�cia planem jest wskazany jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywno�ci, o okre�lonej 
wysoko�ci i procencie zabudowy działki oraz funkcji zabudowy 
�ródmiejskich domów mieszkalnych, a tak�e usług podstawowych ze 
wskazaniem terenów utrzymanych przez miasto dla realizacji lokalnych 
celów publicznych (usługi i mieszkalnictwo komunalne). W Studium 
wskazuje si� rezerw� terenu pod budow� nowego przebiegu drogi 
krajowej Nr 723 (Lwowska Bis). 



Przedmiotem ustale� planu miejscowego wymienionego w § 1 ust. 1 b�d� 
ustalenia zgodne z kierunkami polityki przestrzennej zawartymi w 
ustaleniach w.w. Studium w zakresie okre�lonym w art. 15 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu do 
wyst�puj�cych potrzeb. 
 

§  2 
 

Niniejsz� uchwał� uchyla si� uchwał� Nr XI/59/99 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 22.04.1999r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego „NADBRZEZIE”. 
 

§  3 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierz. 
 

§  4. 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 

               Wiceprzewodnicz�cy  
Rady Miasta Sandomierza 

Marceli Czerwi�ski 


