
 
UCHWAŁA NR XI/126/2019 

Rady Gminy Masłów  
z dnia 19 września 2019 roku  

 
zmieniająca uchwałę Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów  

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.        
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) po przedłożeniu przez Wójta Gminy Masłów 
projektu uchwały, Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) § 12 ust. 2 pkt 9 symbol "MN27" zastępuje się symbolem "MN34"; 
2) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się minimum dwa miejsca postojowe na 500m2 powierzchni 

użytkowej budynków usługowych oraz budynków sportu i rekreacji, realizowane na terenie oznaczonym 

symbolem U1"; 
3) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się minimum dwa miejsca postojowe na 100m2 powierzchni 

użytkowej budynków usługowych, realizowane na terenie oznaczonym symbolem U2; 
4) § 17 ust. 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal 

mieszkalny lub minimum jedno miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynków 
usługowych, realizowane na terenie oznaczonym symbolem U/MN"; 

5) § 20 ust. 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: "minimum 1 miejsce postojowe na 300 m2 powierzchni 
użytkowej budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego oraz minimum 1 miejsce postojowej na 1 
lokal mieszkalny, realizowane na terenach oznaczonych symbolem US1 i US2" 

6) 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefach 

technicznych od linii elektroenergetycznych średniego zgodnie z § 42 ust. 6 pkt 7". 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło   

 
 
 


