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UCHWAŁA Nr XXII/178/04
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 22 września 2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na
obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Pińczów.
(Kielce, dnia 3 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz.
984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 1994r. Nr 27 poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz.
726, Nr 133, poz. 885, Nr 160 poz. 1083, z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 2000r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360, Nr 240, poz. 2055; z 2003r. Nr 223, poz. 2219; z
2004r. Nr 96 poz. 959) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiana Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41) Rada
Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje:
§ 1. W ustaleniach tekstowych powołanej Uchwały Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 wprowadza się końcowe zdanie w brzmieniu:
"Linie te posiadają dodatkowe oznaczenia graficzne, co wynika z rysunku planu."
2) W § 4 dodaje się wyjaśniający ust. 3 w brzmieniu:
"3. Przy oznaczeniu danego terenu na rysunku planu dwoma symbolami funkcji jednocześnie (np.
"PE", "RO,RP-T" lub "PE", "PEHw", itp.) obowiązuje łączne odczytanie ustaleń tekstowych do
tych funkcji, przy czym jed- na z nich ma charakter docelowy, a druga tymczasowy lub wtórny co wynika z treści zapisów odnośnych ustaleń."
3) W § 4 ust. 1 pkt 2 lit e) koryguje się symbol "RLP-W" przez zmianę na "RLP-O" (zachowując
znaczenie lasów ochronnych) oraz symbol "ZDL" na "ZDL - RP,RZ" (zachowując znaczenie
dolesień).
4) W § 4 ust. 1 pkt 2 lit h) koryguje się symbol "EE" przez zmianę na "I,EE" oraz symbol "TT" na "I,LTT".
5) W § 34 koryguje się symbol nagłówkowy "EE" przez zmianę na "I, EE".
6) W § 35 koryguje się symbol nagłówkowy "I, TT" przez zmianę na symbol "I, LTT", a ponadto
odpowiednio w:
lit. a) symbol "LTT1" zmienia się na symbol "I, LTT 1",
lit. b) symbol "LTT2" zmienia się na symbol "I, LTT 2",
lit c) symbol "LTK" zmienia się na symbol "I,LTK".
§ 2. W ustaleniach graficznych powołanej Uchwały Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej wprowadza się
następujące zmiany:
1) Oznaczenia (legendę) rysunku planu:
a) uzupełnia się o oznaczenia linii rozgraniczających - uściślonych i orientacyjnych, opisanych w
tekscie planu,

b) uzupełnia się o oznaczenie symbolu "PE" - "tereny odkrywkowej eksploatacji gipsu", o istniejących
ustaleniach w tekscie planu i zapisach na rysunku planu,
c) koryguje się w zakresie błędu cyfrowego symbolu "PER 1-5", zastępując go symbolem "PER 4-5",
d) koryguje się w zakresie niekompletnego oznaczenia graficznego symbolu "KD.0" oraz "I,LTT 2" dostosowując do grafiki rysunku planu - poprzez przekreślenia krzyżykami.
2) Rysunek planu uzupełnia się o kilka brakujących lokalnie oznaczeń symboli literowych lub cyfrowych
dla enklaw terenów i odcinków linii oznaczonych graficznie, w tym "ZDL-RP,RZ", "RLP", "PEZ-2",
"I,EE2-15kV".
3) Rysunek planu uzupełnia się lokalnie o zagęszczone symbole terenów, dla ułatwienia odczytu wersji
niekolorowanej.
§ 3. Przedmiotowe zmiany nie naruszają istoty ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
§ 4. Załącznik graficzny do uchwały, o której mowa w § 1, zastępuje się załącznikiem graficznym do
niniejszej uchwały, z powołanymi uzupełnieniami i korektami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
GÓRNICZEGO "BORKÓW I"
(grafikę pominięto)

