
Dnia: 30.06.2011r 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE 

o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu II zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria (uchw alonego uchwał ą Nr 
V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007r  ogłoszon ą w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 50 z 2007r poz.793) 
 w miejscowo ści Bogoria w zakresie wskazania terenów pod zabudow ę 
wielorodzinn ą, zabudow ę usługow ą wielofunkcyjn ą, w tym: usługi handlu, 
gastronomii, sportowo-rekreacyjne (basen)   

 
Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 
ust. 3 i art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008r poz. 1227) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
 
• projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego 

gminy Bogoria (uchwalonego uchwał ą Nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 
30 stycznia 2007r ogłoszon ą w Dzienniku Urz ędowym Województwa 
Świętokrzyskiego Nr.50.z 2007r poz 793) w miejscowo ści Bogoria w zakresie 
wskazania terenów pod zabudow ę wielorodzinn ą, zabudow ę usługow ą 
wielofunkcyjn ą, w tym: usługi handlu, gastronomii, sportowo-rekre acyjne 
(basen) wraz prognoz ą oddziaływania na środowisko 

Wyłożenie projektu II zmiany planu odbędzie się w dniach od 19 lipca 2011r do dnia 19 
sierpnia 2011r w Urzędzie Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13 28 -210 Bogoria  
w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Dyskusja publiczna na przyjętymi w projekcie II zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2011r w Urzędzie Gminy w Bogorii ul. 
Opatowska 13 28 -210 Bogoria o godzinie 11.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu II zmiany planu 
miejscowego. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy w Bogorii ul. Opatowska 13, 28 -210 
Bogoria z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 
września 2011r 

 

Wójt Gminy Bogoria 

   Władysław Brudek 

 

 

 

 

 

 


