
Projekt

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

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria ETAP I w miejscowości Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 1515) i art. 14 ust 1 i 2, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia VI 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. 1. Przedmiotem zmiany planu jest wyznaczenie terenów zabudowy usługowej z przeznaczeniem pod usługi 
celu publicznego oraz pod lokalizacje usług oświaty i sportowo – rekreacyjnych.

2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem 
zmiany planu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak

Id: 91619EFB-63D5-4E48-81F6-276994014985. Projekt Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2015 r.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 listopada 2015 r

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bogoria Etap I uchwalony 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.).

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 653/3 położona w miejscowości Bogoria stanowi własność
gminy i jest usytuowana obok publicznych ośrodków oświaty, która jest przewidziana pod zabudowę
mieszkaniową.

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu umożliwienie
lokalizacji ośrodków oświaty i sportowo rekreacyjnych na wskazanej wyżej działce.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wójt Gminy Bogoria przeprowadził analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium. Analiza ta wykazała, że podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.
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