
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria – Etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria – Etap I uchwalonego Uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 r. 
(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 50 poz. 793 z późn. zm.)

2. Przedmiotem zmiany planu będzie wyznaczenie stref ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

§ 2. Granice obszaru objętego V zmianą planu, o którym mowa w par 1, obejmują północną część obrębu 
Miłoszowice i obrębu Gorzków, i zostały określone na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 24 marca 2015 r.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr ................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 24 marca 2015 r.

Na obszarach wskazanych niniejszą Uchwałą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bogoria – Etap I uchwalony Uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007r.
(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 50 poz. 793 z późn.
zm.).

W związku z planowaną zmianą przeznaczenia terenu pod elektrownie wiatrowe na terenie gminy Iwaniska
zachodzi potrzeba wprowadzenia na terenie gminy Bogoria, w północnej części sołectwa Miłoszowice
i Gorzków, stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu
terenu urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,
zgodnie z art. 10, ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199).

W związku z tym istnieje potrzeba zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I,
sporządzenie zmiany planu miejscowego umożliwi spełnienie wymogów formalnych związanych
z planowanym przeznaczeniem.

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.

Wobec powyższego przekłada się projekt uchwały do przyjęcia przez Radę Gminy w Bogorii.
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