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Uchwała Nr  XL/344/2009 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 października 2009r. 

 
 
 

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza, 
uchwalonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 24 lutego 2000r. – II etap.  

 
 
 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 
12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)  

 
Rada Miasta Sandomierza 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1. 
 

1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sandomierza – etap II, zwana dalej „zmianą studium – II etap”, uchwalonego Uchwałą 
Nr Nr XXV/163/ 2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r. ze zmianami 
uchwalonymi: 
• Uchwałą Nr XI/83/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sandomierza – 
I etap, 

• Uchwałą Nr XVI/132/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie 
uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sandomierza. 

 
2. Zmiana studium – II etap składa się z:   

a. części tekstowej – „Część A – Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;   

b. załącznika graficznego Nr 1a; 
c. części tekstowej „Część B – Kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz 

z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania miasta Sandomierz – II etap”, stanowiącej załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały; 

d. załącznika graficznego Nr 2b; 
 

§ 2. 
 

Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych  (wg. Wykazu zamieszczonego 
w dokumentacji planistycznej) do projektu zmiany studium – II etap stanowią załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 
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§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 5. 
 

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.   
Przewodniczący 

Rady Miasta 
Tadeusz Frańczak 


