
 

PROJEKT 

 

 

Uchwała Nr ...................... 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity,  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2, art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy Bogoria uchwala, co 

następuje: 

 

 

§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II, uchwalonego Uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr  50 poz. 794 z późn. zm.). 

2. Przedmiotem zmiany planu będzie wyznaczenie terenów  na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW.  

 

§2. Granice obszarów objętych niniejszą uchwałą określają załączniki nr 1 - 4, które stanowią 

integralną część uchwały.   

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogoria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Na obszarach wskazanych niniejszą Uchwałą do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I 

uchwalony Uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007r. 

(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr  50 

poz. 794 z późn. zm.). 

 

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu 

umożliwienie lokalizacji na obszarach wskazanych do objęcia zmianą urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

(zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą). Inwestycja, której zadaniem 

jest pozyskiwanie energii z źródeł odnawialnych (wiatru) jest inwestycją proekologiczną, 

która w przyszłości może przynieść wymierne korzyści finansowe.  

 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, Wójt Gminy Bogoria przeprowadził analizę zasadności przystąpienia do 

sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 

Studium. Analizy te wykazały, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 


