
Uchwała nr 253/11 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 20 kwietnia 2011r.  
 
 
 

w sprawie przyjęcia dokumentów pn. „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Świętokrzyskiego za okres 2006-2010” oraz „Ocena realizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w Województwie Świętokrzyskim za lata                
2006-2009”. 
 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust 2  pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001r. z późn. zm.), § 140 ust. 1 Statutu Województwa 
Świętokrzyskiego (tj. Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 70, poz. 520 z 24 lutego 2010 r.) oraz 
art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z  2003 r, Nr 80,            
poz. 717 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 
 

§1 
 

1. Przyjmuje się dokument pn.:  „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Świętokrzyskiego za okres 2006-2010”, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się dokument pn.: „Ocena realizacji inwestycji celu publicznego                       
o znaczeniu ponadlokalnym w Województwie Świętokrzyskim za lata                     
2006-2009”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                   Marszałek  
           Województwa Świętokrzyskiego 
 
                Adam Jarubas 
 
 
 
Załączniki do uchwały dostępne są  
w wersji papierowej i elektronicznej  
w Urzędzie Marszałkowskim, Dep. MGKiPP, 
 IV pietro,pok.444,  
te. 041-342-18-98 



 
 

 
Uzasadnienie 

 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
stwierdza w art. 45, co następuje: „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, 
dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego 
stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji,                
o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję 
urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany 
sejmikowi województwa.” 
 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego realizując zadania Zarządu 
województwa prowadzi stały monitoring zmian zachodzących w przestrzeni województwa                 
i cyklicznie sporządza dokumenty o których mowa w art. 45 ustawy o planowaniu                       
i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym 
uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,  należy do zadań 
własnych samorządu województwa. Organy samorządu województwa sporządzają plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują 
koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania 
przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac.  
 Do zadań zarządu województwa, zgodnie z  art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 
województwa należy w szczególności, przygotowywanie projektów strategii rozwoju 
województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów 
operacyjnych oraz ich wykonywanie. Zgodnie §140 ust.1 Statutu Województwa 
Świętokrzyskiego Zarząd województwa rozpatruje na posiedzeniach i rozstrzyga w formie 
uchwał sprawy należące do jego kompetencji. 
 Do właściwości sejmiku województwa należy zgodnie z art. 18 ust. 16 ustawy                      
o samorządzie województwa rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, 
w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, związanych                     
z uchwaleniem strategii rozwoju województwa, a także zgodnie z art. 18 ust. 20 w/w ustawy 
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa 
do kompetencji sejmiku województwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




