
UCHWAŁA NR XL/309/09
Rady Gminy w Masłowie

z dnia 27 listopada 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 
września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów.

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 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po przedłożeniu przez 

Wójta Gminy Masłów projektu uchwały, Rada Gminy w Masłowie uchwala, co 

następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie  z  dnia 28 września 

2009  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. w § 10 ust. 1 pkt 12 skreśla się symbol "KDW", 

2. § 19 uchwały stwierdzenie "zmiana planu" zastępuje się słowem "plan",

3. skreśla się § 32.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3
Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego

Przewodnicząca Rady Gmin Masłów: mgr Genowefa Jaros



UZASADNIENIE
do uchwały NR XL/309/09
Rady Gminy w Masłowie

z dnia 27 listopada 2009 roku

Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu sprostowania oczywistej omyłki 

popełnionej w Uchwale Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 

września  2009  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów polegającej 

na zastąpieniu stwierdzenia "zmiana planu" słowem "plan". 

W  wyniku  analizy  w/w  uchwały  przez  Nadzór  Wojewody 

Świętokrzyskiego  wskazana  została  omyłka,  która  może  w  przyszłości 

stanowić  trudność  w  interpretacji  zapisów  planu.  Wskazana  omyłka  nie 

stanowi  naruszenia  obowiązujących  przepisów  prawa,  jednakże  należy  ją 

skorygować w drodze niniejszej uchwały.

Wykreślenie  z  planu  ustaleń  dla  drogi  wewnętrznej  KDW  jest 

następstwem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego znak: 

IG.III.7041/2-35/09  z  dnia  02.  11.  2009r.,  który  uchylił  tą  część  planu  w 

obrębie, którego występuje ta droga KDW. 


