
UCHWAŁA NR XII/95/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bogoria i dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonej analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria uchwalonego przez Radę Gminy Bogoria oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – Etap I i Etap II przyjmuje się przedstawione przez 
Wójta Gminy i zaopiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną wyniki oceny 
aktualności:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria uchwalonego 
przez Rade Gminy Bogoria  Uchwałą nr XXIII/183/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria 
i zmienionego w części uchwałą nr X/93/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku 
w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria – część A.

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminy Bogoria – etap I, 
uchwalonego Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r.

3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gminy Bogoria – etap II, 
uchwalonego Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r.

§ 2. Stwierdza się częściowy  brak aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 ust. l w odniesieniu do 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 z późn.), szczególnie z zapisami wprowadzonymi przez nowe akty prawa obowiązujące po 
2013 roku, związane z tą ustawą oraz ze zmianą przepisów odrębnych.

§ 3. Stwierdza się częściowy  brak aktualności i zgodności z obowiązujących przepisami planów 
miejscowych gminy Bogoria wymienionych  w § 1 ust. 2 i 3. w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.), 
szczególnie z zapisami wprowadzonymi przez nowe akty prawa obowiązujące po 2013 roku, związane z tą 
ustawą oraz ze zmianą przepisów odrębnych.

§ 4. Uznaje się potrzebę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria w zakresie dostosowania studium do obowiązujących przepisów prawa i wniosków osób 
zainteresowanych.

§ 5. Uznaje się potrzebę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria w podziale na sołectwa, zgodnie z wnioskami osób zainteresowanych.

§ 6. Przyjmuje się wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria na lata 2020-2030 – wariant 2.

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 1



§ 7. Sporządzona ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria (Etap I i Etap II) 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, 
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Bogoria.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Marek Marcinkowski
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          Usługi Ekologiczne  EcoEkspert  Małgorzata Strzyż          

 

25-365 Kielce, ul. Juliusza Słowackiego 18 lok. 2,     tel./fax 41 3611331, tel. 606219760 

NIP 657-176-67-50     Regon 260661378   email: malgorzata.strzyz1@gmail.com 

 

WÓJT GMINY BOGORIA 

 

Załącznik do Uchwały Nr XII/95/2019 

Rady Gminy Bogoria  

z dnia 30 września 2019 r. 

 
 

 

SPORZĄDZENIE OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM  

I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY BOGORIA I DOKONANIE ANALIZY ZMIAN 

W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 32 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM, UCHWALONYCH UCHWAŁAMI NR: 
– Uchwałą nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria i zmienionego w części uchwałą nr X/93/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia  

27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – część A, 

– Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r., 

– Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 
 

 

BOGORIA – KIELCE   2019 
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1. Wstęp 

1.1. Informacje ogólne 

W oparciu o zapisy art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) przeprowadzono następujące 

działania: 

1) W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy  

w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania  

w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach,  

o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego. 

2) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa  

w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje 

uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za 

nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27. 

3) Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę  

w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi   

z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym dokonano niniejszego opracowania. 

 Opracowanie obejmuje oceną wszystkie obowiązujące w obszarze gminy Bogoria 

dokumenty planistyczne, w zakresie ich aktualności oraz możliwości dalszej realizacji w celu 

zapewnienia ciągłości procesów planistycznych w tej gminie. 

 

1.2. Podstawa prawna 

Podstawę formalną i prawną opracowania pn. „Sporządzenie oceny aktualności studium  

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria i dokonanie analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy o których mowa w art. 32 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalonych uchwałami nr: 

- Uchwałą nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria i zmienionego w części uchwałą nr X/93/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 

października 2015 roku w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – część A, 

- Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r., 

- Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r.” (Umowa Nr 

272.55.2019 zawartą w dniu 29.05.2019 r.) stanowią: 

1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), a w szczególności art.. 32 ust. 1; 

2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506); 

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 

1587), 

4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118, poz. 

1233). 

 

1.3. Cel, podmiot i zakres opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria i dokonanie analizy zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy o których mowa w art. 32 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalonych uchwałami nr: 

- Uchwałą nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria i zmienionego w części uchwałą nr X/93/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 

października 2015 roku w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – część A, 

- Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r., 

- Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 Analizą zostały objęte wszystkie obowiązujące na terenie gminy Bogoria dokumenty 

planistyczne: 
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1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria 

określające politykę przestrzenną gminy Bogoria, zatwierdzone Uchwałą nr XXIII/183/2013 

Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia III zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria  

i zmienionego w części uchwałą nr X/93/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 

2015 roku w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – część A.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I uchwalony 

Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II uchwalony 

Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

Poza tym w analizie uwzględniono: 

1. Analizę i ocenę zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Bogoria, 

Ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria uchwalonego uchwałą nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 

stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria i zmienionego w części uchwałą nr 

X/93/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia 

IV zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – część A. 

2. Wnioski zgłoszone do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bogoria. 

3. Wnioski zgłoszone do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – Etap I. 

4. Wnioski zgłoszone do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – Etap II. 

Wymienione studium i dwa miejscowe plany  oraz inne niewymienione dokumenty (np. Strategii 

rozwoju Gminy Bogoria na lata 2009-2020, Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji 

Miejscowości Bogoria na lata 2009-2020,  Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowości Bogoria  

i Jurkowice na lata 2016-2025, Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Bogoria na lata 

2013-2016 i in.) powiązane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym  

w gminie  Bogoria poddane zostały analizie w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa. Największe zmiany w zakresie merytorycznym w odniesieniu do 
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obowiązującego ustawodawstwa planistycznego na podstawie którego sporządzone zostały 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wynikają z: 

1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), w szczególności ze zmianami, które wprowadzone zostały 

ustawami z dnia: 

a. 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688), zwana w dalszej części ustawą „krajobrazową”, 

b. 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z póź. zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, 

poz. 1233). 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 

1587). 

4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. nr 155 poz. 1298). 

5. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 z późn. zm.). 

6. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z  2019, poz. 

59). 

7. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2067 z późn. zm.). 

8. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2068 z póź. 

zm.). 

9. Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2062 z póź. zm.). 

10. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1161). 

11. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z 

póź. zm.). 

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). 

13. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t .j. Dz. U z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm). 

14. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. 2018, poz. 2081 z póź. zm.). 

15. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 18 stycznia 2016, poz. 71). 
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16. Obwieszczenie  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  07 czerwca 2019 poz. 1065).  

17. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, 

remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz.U. 2018, poz. 1345 z późn. zm.). 

19. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). 

20. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1401  

z póź. zm.).  

21. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

2389 z póź. zm.). 

22. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.). 

23. Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030) (Monitor Polski  Dz.U RP  

z 2017 r. poz. 260).  

24. Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r. (MP Dz. U. RP. z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

poz. 252). 

25. Uchwały Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 

2014r. w sprawie uchwalenia zmian Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego (Dz. U. Woj. Święt. z dnia 31 października 2014 r. poz. 2870). 

26. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

725 z późn. zm.). 

27. Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 03 stycznia 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. RP z dnia 28 lutego 2019 r. 

poz. 393). 

28. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 

ze zm.). 

Zmiany w planowania przestrzennym wprowadzone w 2015 r. ustawą z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z póź. zm.) w zapisach art. 10 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z 

póź. zm.) obligują m. in. do opracowania w Studium: 
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- (…) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości  

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego (…), 

- (…) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych (…), 

- potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzgledniających w szczególności: (…) 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje  

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej,  

a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (…). 

 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę wpływa bezpośrednio m. in. na ustalenia  

w Studium dotyczące:  

 kierunków (…) zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego (…), 

 kierunków i wskaźników dotyczących (…) zagospodarowania oraz użytkowania terenów,  

w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy (…), 

 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk (…), 

 obszarów, (…) dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni 

publicznej (…), 

 obszarów wymagających (…) przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, 

 obszarów zdegradowanych. 

Zakres i sposób wykonania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę określa analizowana 

ustawa (artykuł. 10.1. ust. 5, pkt. 1-6 ) wskazując   na kolejność czynności, które należy wykonać 

przy opracowaniu tego dokumentu oraz określając zapotrzebowanie na nową zabudowę  

w perspektywie nie dłuższej niż 30 lat i możliwość zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do 

wyników analizy nie większej niż o 30% (artykuł. 10.1. ust. 7).  

Stąd ustalenia dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Bogorii winny być 

dostosowane do ich zapisów, w szczególności dodatkowe obowiązki odnoszące się do 

zaktualizowania i dostosowania do aktualnego studium obowiązujących zapisów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z dokonaniem strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko do nowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z  wejściem  

w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2081 z póź. zm.). Ponad to wspomniana ustawa ustanowiła 

Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

oraz jako organy opiniujące projekty studiów i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko sporządzonymi na potrzeby 

tych dokumentów w ramach tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 Kolejne zmiany w zakresie merytorycznym dokumentów planistycznych wprowadziła 

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. U. 

 z 2016 r., poz. 1537 ze zm.), a w szczególności art. 46 ust. 1, który wprowadził nową regulację 

wskazującą, że w planach zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być ustanawiane zakazy  

w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące łączności oraz, że przyjmowane  

w nich rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, a w szczególności  

z przepisami, z zakresu ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego oraz ochrony dóbr kultury. 

Dlatego ograniczenie w lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

można wprowadzić na terenach cennych przyrodniczo oraz kulturowo.  Należy jednak je wskazać  

w obowiązujących dokumentach planistycznych, w obszarach cennych krajobrazowo i widokowo  

a w szczególności w obszarach Natura 2000. 

 Za zmianą dokumentacji planistycznej analizowanej gminy przemawia zmiana przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2187 z późn. zm.), która wskazuje, iż: „(…) Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny 

program opieki nad zabytkami (…)”. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem o charakterze uzupełniającym  

w stosunku do innych dokumentów planistycznych w gminie i ma na celu włączenie do systemu 

zadań strategicznych problemów ochrony zabytków, wynikających z koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju (KPZK 2030) oraz:  

 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków i dziedzictwa archeologicznego, w tym 

krajobrazu kulturowego wraz z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej, 

 ograniczanie procesów degradacji zabytków  w celu poprawy stanu ich zachowania, 

 właściwe podkreślenie i ekspozycji zabytków na tle walorów krajobrazu kulturowego, 

 inicjowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych. 

Dalszej opieki i należytego utrzymania wymagają zawarte zasobach  Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu spisy obiektów wpisanych do zasobów 

zabytkowych gminy zabytków  nieruchomych oraz odkrytych obiektów archeologicznych 

podlegających ochronie w tzw. strefach archeologicznych ochrony biernej. Dlatego studium  oraz 
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miejscowe plany należy zaktualizować w tym zakresie. Tym bardziej, że gmina posiada 

opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bogoria na lata 2013-2016 ale 

brak jest dalszej kontynuacji tego opracowania.    

Na uwagę zasługuje również fakt dokonywania zmian merytorycznych w studium  

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.), która wprowadziła obowiązek wprowadzania w dokumentach 

planistycznych nowo udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Zgodnie z art. 95 ust. 2 

powyższej ustawy gmina w terminie 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża 

jest zobowiązana do jego wprowadzenia do Studium. 

 Ustawa Prawo wodne, wprowadziła regulacje dotyczące gospodarowania przestrzennego: 

w strefach bezpośredniego zagrożenia powodzią (m.in. obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią), oraz w terenach dolin rzecznych oraz w terenach podmokłych. Zmiany te należy 

wprowadzić do gminnych dokumentów planistycznych. Należy także wspomnieć, że od 1 stycznia 

2013 r. utraciły ważność ustanowione przez wojewodów strefy ochrony od ujęć wód podziemnych. 

Dlatego też problematyka ta powinna być zweryfikowana  w studium. Natomiast wprowadzenie 

odpowiednich regulacji prawnych w postaci jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)  

i jednolitych części wód podziemnych  (JCWPd), pozwoli bardziej skutecznie chronić zasoby 

jakościowe i ilościowe wód podziemnych.  

W zakresie  zachowania zieleni od 1 stycznia 2017 r. obowiązywały nowe zliberalizowane przepisy 

ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, w stosunku do usuwania drzew i krzewów przez 

właścicieli nieruchomości. Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości nie może być związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe przepisy zostały zmienione i zaostrzone 

znowelizowaną ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 142 ze zm.). 

Dla całego obszaru gminy Bogoria obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII833/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. 

poz. 2870), zgodnie z którym została wskazana subregionalnym funkcja Staszowskiego obszaru 

aktywności przemysłowej (7) – rys. 1. 

Gmina Bogoria, podobnie jak większość gmin województwa świętokrzyskiego leżących 

równoleżnikowo  w środkowej części terytorium województwa, zakwalifikowana została ona w 

swej części do obszaru o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się jego perspektywach oraz 

do obszaru predysponowanego do wsparcia krajowego w zakresie odnowy demograficznej. Jet ona 

obszarem wiejskim poddawanym lokalnym procesom urbanizacyjnym. Jednocześnie jako obszar 

wiejski położony poza strefą funkcjonalną ośrodka wojewódzkiego (Kielc) gmina położona jest  

w bezpośrednim otoczeniu nieco prężniej rozwijającego swe rynki pracy ośrodków miejskich: 

Staszowa i Połańca. 
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W systemie osadniczym województwa świętokrzyskiego gmina Bogoria posiada wiodąca 

funkcję ośrodka obsługi rolnictwa. Sama Bogoria w przeszłości posiadała prawa miejskie w latach 

1616-1869 i do dnia dzisiejszego tych praw nie odzyskała. 

Najważniejsze elementy uwarunkowań środowiskowych gminy Bogoria to: 

 zlewnia wód powierzchniowych II i III rzędu (rzeki Łagowicy, rzeki Koprzywianki, rzeki 

Korzennej i rzeki Kacanki)  zasoby wodne w ujęciu wód pitnych Zimnowoda o znaczeniu 

lokalnym, północna część gminy stanowią obszary deficytowe w wodę, niewodonośne,  

w Bogorii znajduje się oczyszczalnia ścieków przetwarzająca do 600 m
3
/dobę ścieków 

pochodzących z systemu kanalizacyjnego gminy (stopień skanalizowania gminy mieści się 

w przedziale  od 70%), 

 gmina nie jest zagrożona powodzią ze względu na  brak większych rzek, 

 posiada prawie równoleżnikowy przebieg lądowego korytarza regionalnego migracji 

dużych ssaków (opracowanego Przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży w 2005 

r.) oraz lokalnych korytarzy związanych z dolinami rzecznymi i terenami leśnymi, 

 obszary ochrony prawnej :  Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

  obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW) Natury 2000 Ostoja Żyznów 

PLH260036  

 i dziesięciu pomników przyrody – drzew (lipa drobnolistna – 4, klon pospolity – 1, klon 

jawor – 1, buk zwyczajny – 2, jesion wyniosły – 2, dąb bezszypułkowy – 1), 

 wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej na poziomie 50-60% przy 120 pkt skali 

oraz 60-70% udziale gleb klasy bonitacyjnej I-IV przy średnim areale gospodarstw rolnych 

4-7 ha, bardzo wysokie zakwaszenie gleb – od 60-81% gleb wymaga wapnowania, 

 udział odłogów i ugorów w powierzchni użytków zielonych wynosi od 15,1-25% co 

stanowi średnią wartość w województwie świętokrzyskim, 

 lesistość 24% w 2012 r., 

 eksploatacja surowców węglanowych (dolomitów dewońskich) – kamieniołom  

w Jurkowicach, Budach, 

 układ przestrzenny ujęty w ewidencji zabytków z wyróżniającym się zabytkiem  

o znaczeniu regionalnym (zespół kościoła parafialnego p.w. świętego Trójcy z najstarszą 

częścią cmentarza katolickiego) i lokalnym (dwór i park w Gorzkowie, stara część 

cmentarza  katolickiego w Kiełczynie, cmentarz I wojny światowej w Kolonii Pęcławickiej, 

kościół parafialny z otoczeniem w Niemirowie, kościół parafialny  i stara część cmentarza 

katolickiego w Szczeglicach, 

 średnie zaludnienie wsi gminy Bogoria wynosi 151-300 osób/km
2
, 

 spodziewany jest bardzo duży wzrost liczby ludności  (44,39%) w 2050 r w stosunku do 

2018 r., 
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 stosunkowo wysoki problem ubóstwa określonego na podstawie współczynnika 

pauperyzacji (WP), który wyraża udział procentowy osób w rodzinach objętych pomocą w 

ogólnej liczbie mieszkańców danej gminy, 

 przyrost średniego dobowego ruchu w latach 2005-2010 do 30% i powyżej 50% na drodze 

DW nr 757, stad istnieje faktyczna potrzeba budowy obwodnicy drogi DW nr 757 na 

wysokości miejscowości  Bogoria, 

 położenie w Regionie 1 gospodarki odpadami w  województwie świętokrzyskim, 

 w północnowschodniej części gminy występuje strefa korzystnych warunków 

areometrycznych dla rozwoju energetyki wiatrowej, 

 przebieg Monastycznego Szlaku Cystersów i rowerowego szlaku turystycznego – żółty 

szlak „Miejsca Mocy”, który na obszarze gminy biegnie na odcinku Niedźwiedź – Bogoria 

- Jurkowice oraz tras pielgrzymkowych  

 niskie nasilenie problemów przestrzennych (1-3 problemów to: deficyt wód, brak 

rozdzielczej sieci gazowej, słabo wykorzystany potencjał rozwoju rolnictwa), 

Obszar gminy Bogoria jest predysponowany do wielokierunkowej aktywizacji społeczno-

gospodarczej ze względu na posiadane przez gminę atrakcyjne rynkowo potencjały rozwojowe  

m.in.: 

 najwyższy udział ludności utrzymującej się z pozazarobkowych źródeł utrzymania, 

 recesję funkcji rolniczej dla predysponowania obszaru do wielokierunkowej aktywizacji 

społeczno-gospodarczej przy jednoczesnym słabym wyposażeniu w infrastrukturę, 

Gmina Bogoria należy do gmin o słabej dostępności do usług pod względem następujących 

kryteriów (przedział punktowy 5-6 – mapa nr 34 Delimitacji Obszarów Funkcyjnych [w:] Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, 2014). 

Natomiast w zakresie uwarunkowań i problemów przestrzennych województwa 

świętokrzyskiego rysują się następujące problemy występujące w obszarze gminy Bogoria: 

 problem erozji gleb w zakresie tzw. erozji wąwozowej występujący na obszarach lessowych 

gminy, 

 problem strefy zwiększonej koncentracji osuwisk oraz obszarów predysponowanych do 

występowania ruchów masowych (wg PIG) – aktualnie brak wyczerpujących badań w tym 

zakresie.  

Zgodnie z hierarchizacją sieci osadniczej gmina Bogoria jest ośrodkiem lokalnym 

świadczącym usługi wykraczające swym zasięgiem poza granice administracyjne siedziby gminy  

o średnich warunkach rozwoju. 

W zakresie inwestycji publicznych o charakterze ponadregionalnym w obszarze gminy 

Bogoria planowane są następujące działania, którym nie określono terminu realizacji: 

 w ramach Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego (2006) budowa 

zbiornika wodnego w Regionie Wodnym Górnej Wisły, w zlewni Koprzywianki, na rzece 

Korzennej (teren gminy Bogoria), posiadającej dodatni bilans zapewniający wodę dla 
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zbiornika, w dolinie o wyraźnych brzegach nie kolidującego  z przedmiotami ochrony  

w obszarach Natura 2000 – zbiornik retencyjno-rekreacyjny o objętości użytecznej 

 68,7 tys. m
3
, objętości powodziowej 13,9 tys. m

3
, powierzchni zbiornika 3,5 ha), 

 budowa obwodnicy Bogorii w ciągi drogi głównej DW nr 757 od strony zachodniej wsi. 

Do priorytetów polityki przestrzennej w rejonach turystycznych, w odniesieniu do gminy 

Bogoria należącej do Rejonu Doliny Czarnej Staszowskiej obszarów funkcyjnych terytorializacji 

zawartej w planie zagospodarowania województwa świętokrzyskiego – PZPWŚ  (2014) należy: 

 (…) wyznaczenie i zagospodarowanie stref wypoczynku weekendowego, 

 rozbudowa i uatrakcyjnienie bazy turystycznej w strefach koncentracji ruchu pobytowego, 

 wyznaczenie i oznakowanie kolejnych tras i ścieżek rowerowych oraz tras dla narciarstwa 

biegowego, 

  zagospodarowanie pieszego szlaku turystycznego, poprze wyznaczenie miejsc do 

odpoczynku, oznakowanie atrakcji turystycznych, itp., 

 szersze udostępnieni rekreacyjne lasów. (…) 
 

  

Ryc. 1. Gmina Bogoria  tle terytorializacji województwa świętokrzyskiego 
Źródło: opracowanie M. Strzyż na podstawie PZPWŚ (2014). 
 

Dlatego też dokumenty planistyczne wspomnianej gminy  winny stwarzać solidne podstawy  

rozwojowe obejmujące w szczególności: 

 rozwój staszowskiego obszaru aktywności przemysłowo-osadniczej w tym m.in. rozwój 

oferty terenów atrakcyjnych inwestycyjnie (nierolniczych) nastawionych na rozwój 

nieuciążliwej środowiskowo produkcji i zróżnicowanych usług  dających trwałe perspektywy 

tworzenia nowych miejsc pracy i dalszy rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, 
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 rozwój obszaru restrukturyzacji rolnictwa,  w tym również rozwój wysokiej jakości rolnictwa 

ekologicznego i specjalistycznego, 

 rozwój świętokrzysko-nadwiślańskiego obszaru wielofunkcyjnego poprzez rozwój funkcji 

turystycznej w oparciu o zasoby terenu rekreacyjnego gminy czy utworzenie Parku Kultury 

Ziemi Bogoryjskiej. 

Gmina Bogoria w założeniach kierunków rozwoju przestrzennego województwa planowana jest do 

następujących dodatkowych działań inwestycyjnych: 

 aktywizacji niedosłużonych komunikacyjnie i pozbawionych odpowiedniej rangi powiązań 

wymagających zmiany kategorii wybranych dróg powiatowych na wojewódzkie, ich 

przebudowy do parametrów dróg głównych i utworzenia połączeń Klimontów-Bogoria – 

Raków, 

 rozbudowy planowanych gazociągów wysokiego ciśnienia w celu zasilenia mieszkańców 

gminy. 

 

2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bogoria 

2.1. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogoria 

Dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy Bogoria jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria uchwalone  

Uchwałą nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria i zmienionego w części uchwałą nr X/93/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 

października 2015 roku w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – część A.  

Analiza aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bogoria ma na celu określenie stopnia aktualności zmienionego w 2016 r. 

dokumentu planistycznego w zakresie możliwości jego dalszej realizacji, jako podstawowego 

dokumentu określającego kierunki polityki przestrzennej gminy oraz zakres i wielkość zmian 

wymagających wprowadzenia do obowiązującego dokumentu.  

Dokument ten sporządzony został w trybie obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717) i nie uwzględnia 

on obecnie obowiązujących aktów prawnych a w szczególności przepisów związanych  

z podstawowym aktem prawnym zawierającym regulację zagadnień planowania przestrzennego, 

czyli ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1073 ze  zm.). Dotyczy to głównie zmian wprowadzonych  ustawą „krajobrazową" 

oraz ustawą o rewitalizacji, wymagających weryfikacji merytorycznej studium. 
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W oparciu o art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), wójt gminy ma obowiązek przynajmniej 

raz na okres trwania kadencji dokonać oceny podstawowych opracowań planistycznych, jakimi są 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, tj. podstawowych dokumentów decydujących o polityce 

przestrzennej gminy i sposobie zagospodarowania przestrzeni w jej granicach. 

Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

winna ocenić stopień aktualności studium pod kątem możliwości jego dalszej realizacji, jako 

podstawowego dokumentu, który określa kierunki polityki przestrzennej gminy, wraz  

z ewentualnymi zmianami wymagającymi wprowadzenia do obowiązującego studium gminy. 

Studium gminy Bogoria nie jest aktualne z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) co wykazała szczegółowa analiza 

dokumentu. Dlatego niezbędne jest opracowanie Studium (weryfikacja treści i aktualizacja) 

głównie z następujących przyczyn: 

 zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z wejściem  

w życie tzw. ustawy „krajobrazowej” oraz ustawy o rewitalizacji, które wprowadziły szereg 

regulacji merytorycznych dotyczących treści studium, 

 wejścia w życie przepisów odrębnych, które mają istotne a nawet zasadnicze znaczenie dla 

prowadzenia polityki przestrzennej w obszarze gminy, 

 wydania decyzji o warunkach zabudowy poza terenami rozwoju zabudowy wyznaczonymi  

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, 

 zmian  społeczno-gospodarczych i demograficznych zachodzących w gminie, 

 zapotrzebowania na uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych w gminie (m.in. usług). 

 W przeciągu prawie pięciu lat jakie minęły od uchwalenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria zaszło wiele zmian przestrzennych 

na obszarze gminy, w związku z tym przeprowadzona analiza wykazuje potrzebę aktualizacji jego 

zapisów z zachowaniem tych, które nie straciły na aktualności pomimo upływu prawie 4 lat od jego 

opracowania, w tym uwzględnienia obowiązującej strategii rozwoju gminy (2015 r.), zapisów 

zmienionego planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego (2014 r.) 

oraz zaktualizowanej strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego (lipiec 2013 r.), a także 

innych dokumentów strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria składa się  

z części tekstowej i części graficznej obejmującej uwarunkowania zagospodarowania i kierunki 

rozwoju przestrzennego. Część tekstowa składa się z: 

 Części A. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (104 strony tekstu wraz z 21 

mapkami pomocniczymi), 

  Części B. Kierunki zagospodarowania przestrzennego (28 stron tekstu). 

Natomiast część graficzna składa się z następujących map (plansz) w skali 1: 10 000: 
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 uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy – ryc. 2, 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego – ryc. 3. 

Ze względu na fakt, że od zakończenia prac nad powyższym dokumentem planistycznym upłynęło 

prawie pięć lat, treści zawarte w części stanowiącej uwarunkowania i ocenę stanu planowania  

i zagospodarowania przestrzennego gminy i stanowiące podstawowe uwarunkowania jej rozwoju, 

uległy znaczącej dezaktualizacji i w sytuacji podjęcia uchwały o kompleksowej zmianie studium, 

będą wymagały zmiany w oparciu o dostosowanie studium do aktualnych wymogów prawnych 

oraz aktualną inwentaryzację urbanistyczną, zaktualizowane dane statystyczne i aktualne materiały 

wejściowe do analiz niezbędnych w zaktualizowanym dokumencie, przedstawienie dokumentacji 

graficznej za pomocą narzędzi GIS.  Wstępne rozpoznanie w powyższym zakresie wskazuje, że 

zmiana wspomnianych materiałów wejściowych i aktualizacja danych statystycznych nie wpłynie 

znacząco na sytuację ekonomiczno-przestrzenną gminy i tworzenie nowych kierunków jej rozwoju. 

Natomiast stanowić będzie opracowanie aktualnych uwarunkowań zasobów przestrzennych gminy, 

mogących być punktem wyjścia do wielu opracowań o charakterze strategiczno-przestrzennym. 

Analiza zapisów obowiązującego studium wskazuje na zmiany, jakie należałoby wprowadzić do 

tego opracowania, w celu jego aktualizacji i wskazania pełnych danych dotyczących istniejących 

uwarunkowań środowiskowych w gminie.  

 Jak już wspomniano wcześniej Studium wymaga weryfikacji pod kątem jego zakresu 

merytorycznego w związku z wejściem w życie ustawy „krajobrazowej” i ustawy o rewitalizacji. 

Stąd ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa nowy zakres treści 

merytorycznych  zawartych w studium. Zaktualizowany dokument winien zawierać treści 

uwzględniające uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

 zaktualizowanego uzbrojenia terenu, jego przeznaczenia i zagospodarowania, 

 stanu zachowania ładu przestrzennego i wymogów jego utrzymania i ochrony, 

 stanu zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

 stanu zasobów środowiska, w tym stanu zasobów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu, w tym również krajobrazu kulturowego. 

 rekomendacji i wniosków wynikających z audytu krajobrazowego wraz z określeniem przez 

audyt krajobrazowy województwa granic krajobrazów priorytetowych (aktualnie brak 

opracowania audytu krajobrazowego i wydzielenia krajobrazów priorytetowych), 

 aktualnych warunków i jakości poziomu życia mieszkańców, a w szczególności ochrony ich 

zdrowia (zagrożenie niską emisją, utrzymanie dobrego przewietrzania przestrzeni), 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

 potrzeb i potencjalnych możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a. analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne (analizy wskaźnikowe), 

b. prognozy demograficzne ( w perspektywie najbliższych 20-30 lat), w tym uwzględniające,  
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Ryc. 2. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogorii – mapa 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego                                                                          Źródło: Urząd Gminy w Bogorii. 
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Ryc. 3. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – mapa 

kierunków ochrony środowiska i osadnictwa                                                                                              Źródło: Urząd Gminy w Bogorii. 
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tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka 

wojewódzkiego, 

c. możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

d. bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

e. aktualnego stanu prawnego gruntów obszaru gminy, 

f. występowania terenów i obiektów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

g. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych (osuwiska i inne), 

h. występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla (w obszarze 

gminy nie występuje podziemne składowanie dwutlenku węgla), 

i. występowania terenów górniczych/obszarów górniczych wyznaczonych na podstawie 

przepisów odrębnych, 

j. stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

k. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

l. wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Poza tym w studium określa się w szczególności: 

 uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę: 

a. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,  

w tym wynikające z audytu krajobrazowego, 

b. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy, 

 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, 

 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa  

i ustaleniami programów zawierających ustalenia zadań rządowych, służące do realizacji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym, 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej, 

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  
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i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, 

 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

 obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r.  

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2120), 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, 

 obszary zdegradowane, 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, 

 obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

Wskazane powyżej zmiany ustawowe wymagają opracowania studium od podstaw zarówno  

w zakresie tekstowym (uwarunkowania, kierunki, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę) 

jaki i kartograficznym (ze względu na znacznie większe możliwości od 2013 r. dostępnych 

kartograficznych/ geodezyjnych baz danych wejściowych do opracowania map za pomocą narzędzi 

GIS – Geograficznych Systemów Informacji). 

 

2. 2. Wnioski w sprawie zmiany Studium 

 

Do końca czerwca 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Bogoria, który dotyczyłby wprowadzenia zmian w obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria. 

Natomiast fakt, że wpłynęło 205 wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w poniższych 

miejscowych  planach zagospodarowania przestrzennego: 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I – 183 

przekształcenia nieruchomości wskazanych we wnioskach właścicieli, głównie z terenów 

rolnych  na tereny pod zabudowę mieszkalną, 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II –78 

przekształceń nieruchomości wskazanych we wnioskach właścicieli, głównie z terenów 

rolnych  na tereny pod zabudowę mieszkalną 

stanowi podstawę do niezbędnego dokonania zmian wynikających z rozpatrzenia złożonych 

wniosków i uwzględnienia ich w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Zmiany tu muszą być dokonane przed wprowadzeniem 

zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego – art. 9 ust. 4.: (…) 

Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

(…), aby wypełnić zasadę zgodności studium z planami miejscowymi. 
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W nawiązaniu do braku jakichkolwiek działań w latach 2007-2018 zmierzających  do 

wprowadzenia zmian przekształceniowych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego uwalniających nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową, w obszarze gminy 

Bogoria,  nowe władze gminy dostrzegają konieczność szybkiej zmiany miejscowych planów  

w taki sposób aby umożliwić mieszkańcom budowanie nowych domów. Mieszkańcy gminy 

chcieliby w niej pozostać, ale muszą mieć do tego stworzone warunki. Jak najszybciej potrzebny 

jest żłobek, miejsce wsparcia dla osób z problemami społecznymi i dla osób niepełnosprawnych 

oraz dom seniora. Tym bardziej, że władze gminy mogą skorzystać w niniejszych inwestycjach 

m.in. z programu rządowego „Maluch” i „Senior Plus”.   

Mając powyższe na względzie należy podkreślić, że wszelkie planowane zmiany planów 

miejscowych wymagają wcześniejsze zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.  

  

2.3. Uwarunkowania planistyczne wybranych elementów środowiska wynikające 

z przeprowadzonej  inwentaryzacja urbanistycznej gminy 
 

Inwentaryzacja urbanistyczna dla obszaru gminy Bogoria została przeprowadzona przez 

Autorkę w czerwcu 2019 r. Zakresem badań objęto m.in. udokumentowanie stanu fizjograficznego 

badanej przestrzenni pod kątem uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, urbanistycznych  

i gospodarczych oraz  wykonanie dokumentacji fotograficznej analizowanych stanowisk – w tym 

m.in. fot. 1-39 str. 123-129 niniejszego opracowania). Inwentaryzację przeprowadzono w podziale 

na poszczególne jednostki administracyjne gminy (sołectwo Bogoria i pozostałe 36 sołectw gminy).  

Poniższe stwierdzenia dotyczące uwarunkowań planowania przestrzennego gminy  

w podziale na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne są w dużej mierze efektem 

przeprowadzonej inwentaryzacji. 

 

Struktura przestrzenno-osadnicza gminy 

Gmina Bogoria o powierzchni 123,41 km
2
 jest gminą wiejską, położoną w północnej części 

powiatu staszowskiego leżącego w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. 

Pod względem powierzchniowym stanowi ona 13,34% powierzchni powiatu staszowskiego.  

Bogoria pełni w dotychczasowe strukturze województwa funkcję ośrodka lokalnego (gminnego) 

świadcząc usługi wykraczające swym zasięgiem poza granice administracyjne siedziby gminy. 

Natomiast pozostałe miejscowości gminy pełnią funkcje: 

 ośrodków podstawowych – wsie sołeckie – 37 miejscowości (Bogoria, Budy, Ceber, 

Domoradzice, Gorzków, Grzybów, Jurkowice, Kiełczyna, Kolonia Wysoki Małe, Kolonia 

Pęcławice, Kolonia Bogoria, Łagówka, Mała Wieś, Malkowice, Miłoszowice, Moszyny, 

Niedźwiedź, Pęcławice Górne, Pełczyce, Podlesie, Przyborowice, Rosołówka, Szczeglice, 
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Ryc. 4. Gmina Bogoria – sieć osadnicza i granice gminy na podkładzie Numerycznego Modelu Terenu (NMT)  

Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal – dostępna 20.07.2019 r.
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 Ujazdek, Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska, Witowice, Wierzbka, Wolica, Wysoki Średnie, 

Wysoki Duże, Wysoki Małe, Zagorzyce, Zimnowoda, Wagnerówka, Józefów Witowicki), 

oraz pozostałych miejscowości o charakterze niewielkich wsi lub przysiółków (Batogi, 

Brzezionki, Buczyna, Budy Niedźwiedzie, Folwark, Gorzków Kolonia, Gościniec, Grzybów 

Kolonia, Kaczkowiska,  Kamionki, Karolinów, Kinia, Ksawerów, Kolonia Domoradzice, 

Kolonia pod Dębem, Kolonia Podlesie, Kolonia Zakręty, Miłoszowice Kolonia, Niemirów, 

Poręba Kiełczyńska, Samotnia, Skoczylas, Ujazd Kiełczyński) – ryc. 4. 

 

Gmina Bogoria graniczy: 

 od północy z gminą Iwaniska, 

 od wschodu z gminą Klimontów, 

 od zachodu z gminą Raków, 

  od południa z gminą Staszów. 

Bogoria jest  również wyróżniającym się w otoczeniu  węzłem komunikacyjnym. Przez nią i gminę 

przebiegają – 1 droga wojewódzka, 17 dróg powiatowych, ponad 37 dróg gminnych  i in. (drogi 

wewnętrzne, pozostałe dojazdowe) o następujących długościach ciągów jezdnych w obszarze 

gminy Bogoria:  

 droga główna, wojewódzka DW Nr 757 Kielce  – Staszów-Bogoria-Opatów w odcinku  

o długości 9,048 km, 

 drogi powiatowe: 0,710, 0711, 712 – 0,9 km, 0713 – 2,6 km, 0715 – 2,2 km, 0779 – 12,7 km, 

0780 – 10,2 km, 0781 – 8,8 km, 0783,  0785 – 1,4 km, 0786, 0787, 0788 – 7,4 km, 0844 – 2,8 

km, 0,846, 0847 – 2,5 km (łącznie 51,1 km), 0848, 0859 (o łącznej długości 78,145 km), 

 drogi gminne: 312001, 312002, 312012, 312013, 312014, 312016, 312017, 312018, 312019, 

312020, 312021, 312022, 312023, 312024, 312026, 312027, 312028, 312029, 312030, 312031, 

312032, 312033, 312034, 312035, 312038, 312039, 312040, 312041, 312043, 312044, 312045, 

312046, 312047, 312049, 312051, 312052, 312053 (o łącznej długości 98,7 km) i in. 

Pod względem lokalizacyjnych – komunikacyjnym Bogoria oddalona jest w linii prostej o prawie:   

 47  km od Kielc,  33 km od Sandomierza, 9 km od Staszowa, 19 km  od Połańca, 18,5 km od 

Opatowa, 19 km od Szydłowa, 9 km od Iwanisk, 19 km od Osieka, 11 km od Klimontowa, 15 

km od Rakowa,  

 15 km od Jeziora Korytnickiego (dawna nazwa Zbiornika w Chańczy), 28 km od Świętego 

Krzyża w Świętokrzyskim Parku Narodowym, 43 km od JuraPark Bałtów oraz 39 km od 

obiektu światowego dziedzictwa UNESCO w Krzemionkach Opatowskich – rezerwat 

archeologiczny zespół kopalń krzemienia pasiastego z neolitu i rezerwat przyrody Krzemionki 

Opatowskie, który jest częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. 

Infrastrukturę komunalną tworzy sieć: drogowa, elektroenergetyczna (napowietrzna, częściowo 

kablowa w dobrym stanie – obszar średnich potrzeb w zakresie reelektryfikacji  

i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, brak linii i urządzeń energetycznych o wysokim napięciu 
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110 kV i wyższym stanowiących elementy krajowego systemu energetycznego), wodociągowa 

(korzysta z niej 100% mieszkańców od roku 2002 – pierwsza gmina w województwie, 

wykorzystywane jest ujęcie wód w Zimnowodzie z 5 przepompowniami), kanalizacyjna (korzysta z 

niej 70% mieszkańców), oczyszczania ścieków – zmodernizowana  w 2009 r. oczyszczalnia 

ścieków o przepustowości 600 m
3
/dobę, gazowa (43 km sieci gazowej w oparciu o gazociąg 

wysokiego ciśnienia Tarłów-Sandomierz oraz indywidualnie zaopatrzenie w gaz za pomocą butli 

gazowych), telekomunikacyjna ( maszt telefonii komórkowej Orange Polska S.A. w Kiełczynie, 

maszt telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Wygiełzowie, istniej brak pokrycia sygnałem telefoni 

cyfrowej w niektórych fragmentach gminy np. w Jurkowicach/Budach)  oraz system gospodarki 

odpadami. Odpady z obszaru gminy Bogoria odbierane są przez Ekologiczny Związek Gmin 

Dorzecza Koprzywianki, którego gmina Bogoria jest członkiem. Utylizacją odpadów zajmuje się 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gmina Baćkowice oraz Międzygminny 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych).  

W roku 2005 zostało zlikwidowane i zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych  

w Podlesiu. 

Przez kolejne lata gmina realizuje program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

W ramach programu mieszkańcy otrzymują dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach pomoc przy 

demontażu pokryć dachowych i utylizacji przez uprawnione firmy.  

 

Gmina posiada rolniczo-leśny charakter o czym świadczy struktura użytkowania gruntów 

stanowiących: 

 grunty rolne – 5558 ha tj. 45,0% powierzchni gminy (grunty orne 64%),   

 grunty leśne – 2990,29  ha tj. 24,3% powierzchni gminy, w tym lasy Skarbu Państwa stanowią 

16,94% powierzchni wszystkich lasów  w gminie. 

Dlatego jednym z cenniejszych zasobów naturalnych gminy jest drewno oraz rolnictwo jako 

najważniejszy sektor gospodarki gminy (uprawa ziemniaków, zbóż, warzyw – m. in. pomidory  

i ogórki, owoce miękkie – głównie truskawki). Przeważają rozdrobnione gospodarstwa rolne   

o pow. 2-5 ha, a gospodarstwa powyżej 10 ha stanowią zaledwie 5% wszystkich gospodarstw.  

 

Uwarunkowania przyrodnicze gminy 

Obszar gminy Bogoria  położony jest południowo-wschodniej części masywu paleozoicznego 

Gór Świętokrzyskich – Pasmo Wygiełzowskie. Podłoże zbudowane jest z utworów kambru, syluru, 

ordowiku, dewonu (wychodne dolomitów dewońskich złoże w Jurkowicach i Budach)  Miejscami 

występują ślady utworów trzeciorzędu  przykryte najczęściej utworami czwartorzędowymi, głównie 

piaskami i żwirami fluwioglacjalnymi miejscami o miąższości do 21 m, glinami zwałowymi, 

lessami i lessami spiaszczonymi, piaskami eolicznymi (północna i północno-wschodnia część 

gminy) i niewielkimi torfami i madami rzecznymi (tarasy zalewowe dolin rzecznych).  
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W Serwisie Midas Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego 

(PIG PIB) zarejestrowane są 2 złoża (Jurkowice, Budy): 

 złoże Budy IV (KD 991) dolomitów i wapieni dewonu środkowego – eifel  

z przeznaczeniem na kruszyna drogowe i in. np. nawozy sztuczne o wielkości zasobów 

bilansowych C1 – 122 500,00 tys. ton,  nr koncesji ŚR.V.7412-2/2003 z terminem ważności do 

31 grudnia 2048 r. zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr OWŚ-

V.7422.8.2017 o powierzchni obszaru dokumentowanego 78.600 ha z powierzchnią 67.024 ha 

udokumentowanego złoża przy terenie kopalni o pow. 22.200 ha w obszarze gospodarki leśnej 

o pow. 44.800 ha, przy dopływie wody do wyrobiska 1,13 m
3
/min. (poziom wodonośny na 

głębokości 37 m), 

 złoże Jurkowice IV (KD 992) dolomitów i wapieni dewonu środkowego – eifel  

z przeznaczeniem na kruszyna drogowe i in. np. nawozy sztuczne o wielkości zasobów 

bilansowych C1 – 13 241,00 tys. ton,  nr koncesji ŚR.V.7412-10/2003 z terminem ważności do 

31 grudnia 2028 r. zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr OWŚ-

V.7422.16.2014 o powierzchni obszaru dokumentowanego ------- ha z powierzchnią 17.638 ha 

udokumentowanego złoża przy terenie kopalni o pow. 13.807 ha , terenie górniczym 227.970 

ha, w obszarze gospodarki leśnej o pow. 3.616 ha, obszar gospodarki rolnej 0.216 ha,  poziom 

wodonośny na głębokości 26-49 m. 

Gmina posiada rzeźbę dolinną powstałą w tektonicznej strukturze Gór Świętokrzyskich ze 

śladami rzeźby fluwioglacjalnej oraz erozyjnymi powierzchniami niewielkich dolin rzecznych  

i dolin suchych a miejscami z płatami eolicznymi lessów. Najwyższy punkt terenu stanowi 

wypłaszczone, rozległe wzniesienie w okolicy Pasma Wygiezowskiego  – 365,0 m n.p.m. zaś 

najniższy punkt znajduje się w korycie dopływu rzeki Koprzywianki przy południowo-wschodniej 

granicy gminy  – 240,0 m n.p.m. Wysokość względna tereny 125 m i jego spadki 5-25% gwarantują 

dobry spływ powierzchniowy wód  terenu gminy w kierunku południowym  i południowo-

wschodnim.  

Zgodnie z SOPO (Systemem Osłony Przeciwosuwiskowej PIG PIB) oraz mapy osuwisk PIG PIB  

w skali 1: 50 000 w obszarze gminy Bogoria do tej pory nie zidentyfikowano  osuwisk erozyjnych. 

Teren wyrobiska poeksploatacyjnego w Jurkowicach i Budach nie stanowi zagrożenia we 

wspomnianym zakresie.  

W obszarze gminy występują czarnoziemy na lessach a w obszarach fluwioglacjalnych głównie 

gleby brunatne wykształcone na lessach i bielicowe, a miejscami gleby brunatne kwaśne i mady, 

sporadycznie rędziny. Przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych II, III i VI, które zajmują ok. 

5558 ha – 45% powierzchni całej gminy, a 64,5% powierzchni użytków rolnych. 

  Gmina Bogoria posiada stosunkowo wysoki wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

84,8 pkt w skali 120 pkt. Głównym zagrożeniem dla jakości gleb jest ich wysokie zakwaszenie 

(ponad 40% gleb wymaga wapnowania) i niewielki udział odłogów i ugorów w ogólnej 

powierzchni użytków zielonych (15,1-25%).  
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Wody powierzchniowe stanowią niewielkie zlewnie rzeki Koprzywianki (Korzenna dopływ 

Kacanki i Kacanka)  oraz lewobrzeżne bezimienne dopływy Łagowicy. Miejscami występują 

niewielkie stawy i oczka wodne oraz zbiornik retencyjno-rekreacyjny w dolinie Korzennej o nazwie 

Buczyna (ok. 4,00 ha pow.) o łącznej powierzchni ok. 9.00 ha. Całość wód powierzchniowych 

zajmuje ok. 27 ha. Pod względem podziału na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

wody powierzchniowe gminy Bogoria należą do JCWP Nr GW0312 regionu wodnego Górnej 

Wisły
1
  (kod JCW: PLRW2000921789) i JCWPd  (jednolitej części wód podziemnych) Nr 115  

i 116 (w fragmencie w północnowschodniej części gminy). Wody powierzchniowe charakteryzują 

się średnim stanem jakości i dobry stanem potencjału ekologicznego. Potencjał ekologiczny 

oceniono jako umiarkowany (III klasa) na podstawie wyników klasyfikacji elementów 

biologicznych
2
. Gmina położona jest w obszarze niewodonośnym, deficytowym w wodę,  

w sąsiedztwie ale poza granicami  GZWP423 Subzbiornika Staszów oraz poza granicami stref 

ochronnych ujęć wodnych.    

Obszar gminy Bogoria  leży w trzech  regionach klimatycznych: Gór Świętokrzyskich, 

Sandomierskim i Nadwiślańskim i charakteryzuje się: średnią temperaturą lipca +17,7º C i stycznia 

-3,4º C, opadami ok. 600 mm w ciągu roku, przewagą wiatrów zachodnich, okresem wegetacyjnym 

ok. 205 dni na północy i północnymzachodzie gminy (od I dekady maja do I dekady listopada)  

i 218 dni na południu i południowymwschodzie gminy (od II dekady kwietnia do II dekady 

listopada). W ciągu roku w gminie występuje średnio: 

 43-50 dni pogodnych, 

 133-148 dni z opadami, 

 220 dni z przymrozkami 

przy średniej wilgotności powietrza 70%. 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego PM10 i PM2,5 w gminie mają tendencję 

wzrostową, ale nie przekraczają wskaźników zanieczyszczenia. Dlatego podjęto odpowiednie 

działania dotyczące ograniczenia niskiej emisji
3
 (termomodernizacja budynków, zwiększenie 

efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów oświetlenia budynków i ulic, wykorzystanie 

OZE, zwiększenie partycypacji społecznej przy zmniejszeniu niskiej emisji).   

Zgodnie z zaktualizowanym podziałem dziesiętnym regionalizacji fizycznogeograficznej 

Polski  autorstwa Jerzego Kondrackiego
4
 (Solon i in. 2018) gmina Bogoria położona jest  

w obszarze podprowincji Wyżyna Małopolska (342), w obrębie jednego mezoregionu: Góry 

                                                           
1
 Rozporządzenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły – Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 

11 października 2017 r. poz. 3117. 
2
 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim raport  2017 r., WIOŚ w Kielcach, Biblioteka Monitoringu Środo-

wiska,  Kielce, 2017, s. 54, 64, 80. 
3
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bogoria, 2016r.. 

4
 Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski 

M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., 

Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W. 2018, Physco-geographical mesoregions of Poland: 

verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geographia Polonica, Volume 91, 

Issue 2, pp.143-170 https://doi.org/10.7163/GPol.0115 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 27



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

28 
 

Świętokrzyskie (342.34-35), Wyżyna Sandomierska (342.38) który jest częścią makroregionu 

Wyżyna Kielecka (342.3). 

Przez zachodnia i wschodnią  część gminy przebiega niewielka dolina rzeki Łagowicy  

i Korzennej dopływu Kacanki wpływającej lewobrzeżnie do Koprzywianki, Kacanki i 

Koprzywianki. Teren gminy Bogoria stanowi zlewnię rzeki Wisły  II (Kacanka), III (Korzenna, 

Łagowica)   

W podziale geobotanicznym Polski obszar gminy Bogoria należy do Poddziału Pasa Wyżyn 

Środkowych z dwoma krainami: 

- Krainą Świętokrzyską, Okręgiem Sandomiersko-Opatowskim,  

- Krainą Wyżyn Miechowsko-Sandomierskich,  Okręgiem Sandomiersko-Opatowskim.  

W gminie Bogoria lasy zajmują 24,3% powierzchni gminy tj. 2990,29 ha, przeważają kompleksy 

leśne typu siedlisk borowych sosnowych z uzupełnieniem brzozy, jodły i olchy w wielu 

drzewostanu od młodnika do 160 lat. Szczególnie cenne są przeważające kompleksy lasów 

iglastych, sosnowych z przeważającym siedliskiem LMŚw (lasów mieszanych świeżych z sosną), 

BMŚw (borów mieszanych świeżych), BMw, miejscami OlJ (olsów jesionowych) lub olsów  

z domieszką wierzby, topoli oraz akacji. Najliczniejsze gatunkowo są: sosny (78%), olsy (5%), 

brzozy (5%). Lasy w prawie 17% są własnością Lasów Państwowych a pozostałe lasy stanowią 

własność prywatną. 

 

Uwarunkowania kulturowe gminy 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. 

Dz. U. z  2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) w granicach administracyjnych gminy Bogoria występują 

następujące chronione obiekty kulturowe, które wpisane są do: rejestru zabytków nieruchomych 

woj. świętokrzyskiego wg stanu z dnia 30.06.2019 r.:  

 miejsce pamięci narodowej pomnik kamienno-betonowy z tablica pamiątkową w miejscu byłej 

Gajówki Batogi, 

 miejsce pamięci narodowej grunt na którym stoi pomnik kamienno-betonowy z tablica 

pamiątkową w miejscu byłej Gajówki Batogi oraz teren w promieniu 5 m od zewnętrznej krawędzi 

pomnika, 

 zespół kościoła parafialnego (kościół parafialny pw. św. Trójcy; dzwonnica, teren otaczający  

w granicach ogrodzenia, ogrodzenie cmentarza kościelnego), 

 najstarsza część cmentarza katolickiego przy ul. Staszowskiej w Bogorii, 

 zespół dworsko parkowy – dwór w Gorzkowie, 

 zespół dworsko parkowy – park w Gorzkowie, 

 stara część cmentarza katolickiego w Kiełczynie, 

 cmentarz z I wojny światowej w Kolonii Pęcławice, 

 kościół parafialny pw. św. Boboli wraz z otoczeniem w Niemirowie, 

 kościół parafialny pw. Św. Jerzego w Szczeglicach, 
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  stara część cmentarza katolickiego w Szczeglicach. 

 

W wykazie stanowisk archeologiczne wpisane do rejestru zabytków na terenie woj. 

świętokrzyskiego wg stanu z dnia 30.06.2019 r. barak informacji o znalezionych stanowiskach 

archeologicznych na terenie gminy. 

Programu opieki nad zabytkami w województwie świętokrzyskim na lata 2013-2016 (uchwała Nr 

XXIX/524/13 sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2016”): 

wykazuje w gminie Bogoria 78 obiektów rejestrowych i obiektów ewidencji (14 w rejestrze i 12  

w ewidencji).  

 

Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu   

W obszarze gminy zlokalizowanych jest 18 obiektów prawem chronionych: 

 Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu  – położony w obszarze 72,8% 

powierzchni gminy a ustanowiony uchwałą nr XXXV/624/13 sejmiku województwa 

świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 roku dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-

Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 Natura 2000 Ostoja Żyznów PLH260036 (91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe  

i jesionowe, 6510 – nizinne łąki kośne, 9170 – grąd środkowoeuropejski  

i subkontynentalny) 

 11 pomników przyrody ożywionej (Witkowice – 1 lipa drobnolistna, Bogoria – 3  lipy 

drobnolistne, 2 klony pospolite, 1 klon jawor, Gorzków – 1 jesion wyniosły, 1 buk pospolity,  

1 dąb szypułkowy, Szczeglice – 1 jesion wyniosły),  

 park dworski krajobrazowy w Gorzkowie (2,52 ha z XVIII w.), 

 park dworski krajobrazowy w Jurkowicach (0,54 ha z XIX w.), 

 park dworski krajobrazowy w Kiełczynie (XIX w.), 

 pozostałości parku dworskiego krajobrazowego w Szczeglicach (XIX w.), 

 pozostałości parku dworskiego krajobrazowego w Witowicach (3,33 ha, XIX w.). 

Gmina Bogoria położona jest w Południowo-Centralnym korytarzu ekologicznym (KPdC-3B 

Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisły), który łączy Roztocze z Borami Dolnośląskimi. 

Walory krajobrazowe gminy Bogoria stanowi ekosystem pół uprawnych (gruntów rolnych) 

ukształtowanych przez człowieka i kilka otwartych ekspozycji krajobrazu wiejskiego (południowe 

skłony i niewielkie wzniesienie Pasma Wygiełzowskiego). Lokalne dysonanse krajobrazowe 

stanowią słupy i napowietrzne linie elektroenergetyczne, nieużytkowane wyrobiska kopalin  

mineralnych, nasypy kolejowe, wcięcia budowlane – rozproszona zabudowa niszcząca   

poprzez defragmentacje krajobraz otwarty. 

Lokalizacja miejscowości Bogoria i jej znaczące  uwarunkowania kulturowe  w stosunku do 

otaczających ją terenów i równie cenne walory przyrodnicze oraz kreatywność funkcyjna dają 
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możliwości utworzenia centrum obsługującego turystów  w rejonie turystycznym Ziemi 

Bogoryjskiej uprawiających turystykę: rowerową, krótkopobytową, długopobytową, aktywną, 

bierną, specjalistyczną (np. paralotniarstwo) i agroturystykę. 

 

 

Sytuacja demograficzna 

Sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian są jednym z podstawowych elementów 

wpływających na rozwój przestrzenny jednostek osadniczych, w tym głównie gminy. Ponieważ 

przyrost/spadek liczby ludności to przyrost/spadek zainteresowania potrzebami przestrzennymi 

danego obszaru.  Rozwój demograficzny gminy Bogoria w latach 2000-2018 wyróżnia się 

znaczącym średnim wzrostem  liczby ludności wynoszącym +23,48%  w stosunku do roku 

bazowego 2000. W roku 2017 odnotowano w gminie Bogoria 78 urodzeń dzieci, w tym 46,2% 

dziewczynek i 53,8% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej czyli stosunek liczby 

urodzeń żywych do liczby zgonów wynosił 0,83 i był większy od średniej dla województwa 

świętokrzyskiego oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla Polski. 

Liczba zgonów w 2016 r. w 49,8% spowodowana była chorobami układu krążenia, w 27,0% 

chorobami nowotworowymi i 3,2% chorobami układu oddechowego. Na 1000 mieszkańców  

w gminie przypadało 9,01 zgonów, co jest wskaźnikiem znacznie mniejszym w odniesieniu do 

województwa i średniej krajowej. 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego przy jednocześnie 

pogłębiającej się zmianie w strukturze wieku mieszkańców (rośnie grupa osób starszych) oraz 

rosnących migracjach wewnętrznych i zewnętrznych głównie o charakterze ekonomicznym  

w marginalnych terenach wiejskich gminy (Ceber, Grzybów, Łagówka, Miłoszowice, Niedźwiedź, 

Rosołówka, Ujazdek, Wola Malkowska, Witowice, Wolica, Wysoki Średnie, Wysoki Małe).  

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców gminy Bogoria wynosiła 7 947 

osób, w  tym 3 989 (tj. 50,2%)  stanowiły kobiety a 3 958 (tj. 49,8%) mężczyźni.  Natomiast liczba 

mieszkańców Bogorii wynosiła 1 085 co stanowiło 13,65 % ludności całej gminy.  

Społeczność całej gminy stanowiła 0,64% ludności województwa świętokrzyskiego (dane  

z 31.12.2018 r.). Natomiast średni wiek mieszkańców gminy w roku 2017 wynosił 40,4 lat i był on 

porównywalny do wieku mieszkańców Polski i nieznacznie mniejszy od średniej wieku 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego (42,5 lat). 

 Istnieje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne wzrostu liczby ludności na terenie gminy 

Bogoria w latach 2000-2018. Spośród 37 jednostek osadniczych gminy 14 wykazuje ujemny 

przyrost liczby ludności w latach 2000-2018 w przedziale procentowym od minimum do maximum 

tj.  od -0,57 we wsi Ceber do 16,28 we wsi Wysoki Małe.   

Miejscowości: Pęcławice Górne (+52,34%),  Zimnowoda (+34,78%), Bogoria (+25,14%), Gorzków 

(+19,58%), Jurkowice (+24,71%),  Kolonia Wysoki Małe (+24,09%),  Kolonia Pęcławice 

(+20,80%), Józefów Witowicki (+20,18%),  Mała Wieś (+25,00%), Moszyny (+23,83%), Gorzków 

(+19,58%), Malkowice (+19,29%),  zwiększyły średnio o 25,78% swoją liczbę ludności, co 
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skutkuje m.in. wzrostem zapotrzebowania na nowe tereny budowlane głównie w miejscowości 

Bogoria, Domoradzice, Jurkowice, Kiełczyna, Kolonia Bogoria, Moszyny,  Rosołówka, Witowice, 

Zimnowoda. Natomiast procesy depopulacyjne i wyludnieniowe najwyraźniej widoczne są  

w: Wagnerówce (-19,80%), Wysoki Małym (16,28), Niedźwiedziu (-14,43%),  Miłoszowicach (-

7,55%) i Woli Kiełczyńskiej (-10,46%) – tab. 1.  

 

Tabela 1. Liczba ludności w miejscowościach gminy Bogoria , w latach 2000-2018 

Lp. Sołectwo Liczba ludności – stan na 31 grudnia WS/W* 

[%] 
   WL** 

[%] 2000 2018 

1. Bogoria 867 1085 +25,14 13,65 

2. Budy 180 177 -1,67 2,23 

3. Ceber 175 174 -0,57 2,19 

4. Domoradzice 194 207 +6,70 2,61 

5. Gorzków 189 226 +19,58 2,84 

6. Grzybów 264 260 -1,52 3,37 

7. Jurkowice 429 535 +24,71 6,73 

8. Józefów Witowicki 114 137 +20,18 1,72 

9. Kiełczyna 349 446 +27,79 5,61 

10. Kolonia Wysoki Małe 83 103 +24,09 1,30 

11. Kolonia Pęcławska 134 145 +8,21 1,82 

12. Kolonia Pęcławice 125 151 +20,80 1,90 

13. Kolonia Bogoria 210 246 +17,15 3,20 

14. Łagówka 46 45 -2,17 ,057 

15. Mała Wieś 76 95 +25,00 1,20 

16. Malkowice 140 113 +19,29 1,42 

17. Miłoszowice 212 196 -7,55 2,47 

18. Moszyny 298 369 +23,83 4,64 

19. Niedźwiedź 201 172 -14,43 2,16 

20. Pęcławice Górne 107 163 +52,34 2,05 

21. Pełczyce 326 374 +14,73 4,71 

22. Podlesie 125 139 +11,20 1,75 

23. Przyborowice 221 235 +6,34 2,96 

24. Rosołówka 145 155 +6,90 1,95 

25. Szczeglice 221 252 +14,03 3,27 

26. Ujazdek 87 83 -4,60 1,04 

27. Wagnerówka 101 81 -19,80 1,02 

28. Wola Kiełczyńska 153 137 -10,46 1,72 

29. Wola Malkowska 199 194 -2,51 2,44 

30. Wierzbka 174 208 +19,54 2,62 

31. Witowice 209 207 -0,96 2,60 

32. Wolica 48 47 -2,08 0,59 

33. Wysoki Średnie 106 105 -0,94 1,32 

34. Wysoki Duże 166 170 +2,41 2,14 

35. Wysoki Małe 111 93 -16,28 1,17 

36. Zagorzyce 153 174 +13,73 2,20 

37. Zimnowoda 184 248 +34,78 3,12 

Gmina Bogoria 6 436 7 947 +23,48 100,00 

Województwo świętokrzyskie 1 303 490 1 241 546 -4,75     0,64 

 

Objaśnienia: WS/W* – wskaźnik wzrostu/spadku liczby ludności w latach 2000-2018 wyrażony w %, w odniesieniu do 

roku 2000, WL** – wskaźnik liczby ludności poszczególnych sołectw w 2018 r.  do ogółu ludności całej gminy Bogoria. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane udostępnione przez Urząd Gminy  w Bogorii na podstawie prowadzone-

go przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. 

U. z 2018r., poz. 1382 ze zm.). 
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Ryc. 5. Zmiany liczby ludności w gminie Bogorii, w latach 2000-2018  wraz z prognozą  

do 2050 r.                                                                      
Źródło: M. Strzyż na podstawie danych z Urzędu Gminy w Bogorii. 

 

Opracowana prognoza demograficzna dla gminy Bogoria na lata 2020-2050 została oparta  

o analizę liczby ludności gminy w latach 2000-2018. Prognoza ta wykazuje  wysokie tendencje 

wzrostowe (tab. 1, ryc. 5) ponieważ Bogoria  stanowią „zaplecze sypialne” dla Staszowa i Połańca.  

Spadek liczby ludności w gminie Bogoria od 2000 do 2018 r. wyniósł +25,14%. Natomiast 

szacowany wzrost liczby ludności  w latach 2020-2050 wyniesie dla gminy  +44,39% – ryc. 5. 

Należy przypuszczać, że tendencje wzrostowe w demografii gminy Bogorii mogą się   

w najbliższym czasie zmniejszyć wskutek braku możliwości nowej zabudowy mieszkaniowej. Dla 

planowania przestrzennego istotnym elementem poznawczym jest struktura przestrzeni 

planistycznej, jej układ i strefy przestrzenne. 

Należy zauważyć, że w  przestrzeni osadniczej gminy Bogoria można wyróżnić dwa  układy 

osiedleńcze o genezie historycznej: 

 zwarty dający możliwość lepszego i ekonomiczniejszego zagospodarowania przestrzeni np. 

pod kątem infrastruktury technicznej a w rolnictwie pod kątem ochrony rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, układ ten ze względu na swą ulicowość musi spełniać znacznie większe 

standardy jakości życia dla mieszkańców niż inne układy osiedleńcze, 

 rozproszony, charakteryzujący się zabudową bez ścisłego powiązania z sąsiednim 

zainwestowaniem, głównie tworzony przez zabudowę z lat wcześniejszych i utrwaloną przez 

remonty, rozbudowę lub wymianę substancji, stanowiący ekstensywne, niezorganizowane  

i nieekonomiczne wykorzystanie przestrzeni. 
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Ryc. 6. Zmiany liczby ludności w gminie Bogoria w sołectw, w latach 2000-2018   Źródło: opracowanie M. Strzyż wg danych z Urzędu Gminy w Bogorii. 
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Natomiast pod względem zróżnicowania wielkości układów osadniczych można wyróżnić trzy 

kategorie określone na podstawie liczby mieszkańców: 

 duże układy osadnicze silnie oddziaływujące na otoczenie przestrzenne (Bogoria), 

 średnie układy osadnicze o braku istotnego oddziaływania na otoczenie przestrzenne 

(Jurkowice, Kolonia Wysokie Małe, Moszyny, Pełczyce, Zimnowoda), 

 małe układy osadnicze mające zmarginalizowane oddziaływanie (Kolonia Wysoki Małe, 

Łagówka, Mała Wieś, Wolica) – ryc. 6. 

Powyższe układy osadnicze połączone są dobrze funkcjonującą siecią infrastruktury drogowej (1 

droga wojewódzka, 10 dróg powiatowych i ponad 40 dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne), 

posiadającą również prawie w 100 % sieć wodociągową i w znacznej części kanalizacyjną, brak 

jest natomiast w 100% zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej, gazowniczej  telekomunikacyjnej).  

Układy osadnicze kształtują otoczenie funkcjonalne gminy ponieważ zabezpieczenie istniejących 

potrzeb mieszkańców wskazuje na formy użytkowania terenów i ich funkcjonowania.  

Poza tym układy osadnicze podlegają przekształceniom wynikających również z potrzeb ich 

mieszkańców ukształtowanych historycznie tzn. począwszy od ich utworzenia aż do czasów 

współczesnych. 

W analizowanej przestrzeni planistycznej gminy Bogoria można wyróżnić cztery strefy 

funkcjonalne kształtujące, porządkujące i podtrzymujące ład przestrzenny zagospodarowania 

terenu w gminie: 

 strefa osadnicza składająca się z terenów zurbanizowanych – mieszkalnych jednorodzinnych  

i wielorodzinnych Bogorii i terenów zabudowy mieszkaniowej poszczególnych miejscowości 

obszaru wiejskiego gminy oraz terenów komunikacyjnych, 

 strefa intensyfikacji działalności gospodarczej obejmująca głównie wieś Bogorię i tereny 

zachodnie gminy (Jurkowice, Budy) – posiada dominującą funkcję produkcyjną (głównie 

górnictwo odkrywkowe), usługową i magazynowo-składową, w tym planowana ekonomiczna 

strefa inwestycyjna (Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. Podstrefa Bogoria),    

  strefa rolna obejmująca przede wszystkim istniejącą uprawę gruntów rolnych wraz obiektami  

i infrastrukturą wspomagającą prowadzenie  produkcji rolnej, w strefie tej dominuje  

w uprawach kierunek pszenno-żytni i żytnio-ziemniaczany, rozwijane jest również 

sadownictwo i  uprawa owoców miękkich, 

 strefa wysokiego potencjału ekologicznego obejmująca m.in. tereny rekreacyjne na północy  

i północnym-zachodzie gminy, oraz obszary leśne gminy i tereny korytarzy ekologicznych 

zlokalizowanych głównie w dolinach rzek i ich dopływach np. rzeka Łagowica, Korzenna, 

Kacanka, bezimienne dopływy Koprzywianki poza tym zadrzewienia śródpolne, obszary 

podmokłe (sporadyczne) i obniżenia występujące w tarasie zalewowej dolin rzecznych i poza 

nimi. Do strefy tej należą również wszystkie walory zabytkowe gminy  i jej ukształtowana 

wiekowo tożsamość kulturowa. 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 34



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

35 
 

Aktualna struktura przestrzeni planistycznej w udziałem: 70,5% użytków rolnych, 24,3%  lasów 

i gruntów pod lasami, 4,4 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz 0,8% gruntów 

pozostałych (w tym 0,42% stanowią grunty górnictwa odkrywkowego w Jurkowicach i Budach)  

(ryc. 7) wymaga uporządkowania i poprawy ładu przestrzennego a przede wszystkim 

dostosowania do potrzeb społecznych w zakresie uwolnienia nowych terenów pod zabudowę. 

 

 

Ryc. 7. Struktura użytkowania gruntów w gminie Bogoria  
 

Źródło: opracowanie M. Strzyż wg danych z Urzędu Gminy w Bogorii 

 

Gmina Bogoria na tle uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

  Istotnym elementem tworzenia zrównoważonej i racjonalnej polityki rozwoju 

przestrzennego gminy Bogoria jest uwzględnienie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 

gminy.  Ponieważ zmiany, które nastąpiły od roku 2013 odnoszą się do  zmian uwarunkowań 

wynikających z położenia gminy w strukturze ponadlokalnej (unijnej, krajowej, wojewódzkiej, 

powiatowej) i lokalnej. 

 W szczególności dotyczą one polityki przestrzennej gminy Bogoria, która  winna uwzględniać 

następujące dokumenty o znaczeniu krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym (gminnym): 

1. Strategia 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta przez 193 państwa 

członkowskie ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji w Nowym Jorku we 

wrześniu 2015 r. Niniejszy dokument wskazuje 17 celów powiązanych w trzy wymiary 

rozwoju zrównoważonego (gospodarczego, społecznego i środowiskowego), którego 

wykładnikiem jest m.in. walka ze zmianami klimatu czy też zrównoważone użytkowanie 

ekosystemów lądowych i wodnych, z jednoczesnym położeniem nacisku na bezpieczeństwo 

obywateli. 
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2. Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu Europa 2020
5
.  

3. Pakiet energetyczno-klimatyczny z 17 grudnia 2008 r. kontrolujący i ograniczający emisję 

gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej, 

4. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 z 23 i 24 października 2014 r. 

(ograniczenie o 40% emisji gazów cieplarnianych, zapewnienie co najmniej 27% udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii, zwiększenie o 27% efektywność 

energetycznej w perspektywie do 2020 r.). 

5. Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 przyjętą Uchwałą Nr 239 Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. obowiązująca od dnia 27 kwietnia 2012 r. (M.P. z 2012 r. 

poz. 252), 

6. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 

2017 r.  

7. Rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – projekt z 27.06.2018 r. 

8.  Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony 

Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014r. poz. 2870), 

9. Strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 zatwierdzona Uchwałą  

Nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r.  

w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (Dz. 

Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 2914), 

10. Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą Nr 

XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" 2012-2018 oraz 

Uchwałą Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.  

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa Świętokrzyskiego" 2012-

2018  (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r. poz. 2205), 

11. Aktualizację Planu ochrony powietrza zatwierdzoną Uchwałą Nr XVII/248/15 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

„Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem 

działań krótkookresowych" (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 3890), 

12. Program opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego na lata 2013-2016, 

zatwierdzony Uchwałą nr XXIX/524/13 Sejmiku Województwa świętokrzyskiego z dnia 25 

marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 1691), 

                                                           
5
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF– wizytowana 02.12.2016 r. 
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13. Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 (Uchwała Nr XX/290/16 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 05 lutego 2016 r.), 

14. Strategii Rozwoju Gminy Bogoria na lata 2015-2020, 

15. Gminny Program Opieki nad Zabytkami w gminie Bogoria na lata 2012-2016 (dokument 

został opracowany wykorzystano pełną dokumentację zabytków gminy Bogoria pozostającą  

w zasobach archiwalnych Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Delegatura w Sandomierzu), 

16. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bogoria za 2018 rok, 

Gmina Bogoria,  kwiecień 2017 r. s. 12. 

17. Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gmin wspólnie realizujących 

przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 

Gm. Tuczępy”, 

18. Programu ochrony Środowiska Gminy Bogoria na lata 2017-2020.  

19. Aktualizacja form ochrony przyrody m.in. pomników przyrody,  

20.  Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice  na lata 2016-2025, 

21. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bogoria do roku 2020, 

22.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogoria na lata 2016-2025. 

23. Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria, Bogoria, 2016, 

24. Prognozy oddziaływania na środowisko do mpzp gminy Bogoria, 2013. 

  

Uwzględnienie powyższych dokumentów jest niezbędne dla potrzeb  strategicznej polityki 

przestrzennej gminy Bogoria jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, z aktywnymi  

i przedsiębiorczymi mieszkańcami wykorzystującymi posiadany potencjał w celu aktywizacji 

społecznej mieszkańców poprzez rozwijanie umiejętności i postaw przedsiębiorczości wraz  

z wykorzystaniem posiadanych potencjałów do rozwoju gospodarczego pozwalających osiągnąć 

wysoki poziom życia mieszkańców w celu wykreowania gminy Bogoria jako: 

  gminy aktywnych społecznie mieszkańców, 

 gminy przedsiębiorczych mieszkańców. 

 Realizacja powyższych działań może być znacznie wzmocniona przez przekształcenie jednostki 

wsi Bogoria w miasto (właściwie przywrócenie utraconych praw miejskich). Analiza urbanistyczna 

przeprowadzona dla potrzeb niniejszego opracowania wykazała, że struktura zagospodarowania 

przestrzennego i perspektywy jej dalszego rozwoju oraz istniejące zasoby potencjału, w tym 

potencjału demograficznego w pełni zasługują na tego typu zmianę struktury osadniczej wsi 

Bogoria. 

W świetle przeprowadzonej już wcześniej analizy istnieje potrzeba opracowania nowego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria w pełnym zakresie 

jego weryfikacji merytorycznej, uzupełnienia, rozszerzenia i uaktualnienia. zakresie.  
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Oceną aktualności dokumentów planistycznych jest również możliwość lub brak możliwości 

lokalizacji w granicach poszczególnych terenów, inwestycji wnioskowanych przez właścicieli 

nieruchomości. Taki stan rzeczy trwa nieprzerwanie od 2007 r. Od tego roku nie było żadnych 

zmian w planach miejscowych, które dotyczyły powiększenia terenów pod zabudowę 

mieszkaniową. Zaistniała sytuacja prowadzi do zaniku procesów rozwojowych w gminie pod 

względem przestrzennym. Mieszkańcy nie mogą uruchamiać nowych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową np. dla swoich dorosłych dzieci, co często skutkuje migracjami do innych bardziej 

atrakcyjnych miejsc pod względem inwestycyjnym. 

 

Zasoby wewnętrzne – wybrane  elementy przyrodniczo-kulturowe o trwałym charakterze  

dla rozwoju przestrzennego 

 Analiza problematyki z zakresu środowiska przyrodniczego i uwarunkowań kulturowych 

wykazała, że w odniesieniu do zapisów zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria, uległa ono dość istotnym zmianom. 

 Elementy abiotyczne środowiska takie jak budowa geologiczna i rzeźba tereny nie zmieniły 

się znacząco w analizowanym okresie czasu, ale wymagają one korekt i uzupełnień.  

Natomiast procesy geologiczne związane z funkcjonowaniem ruchów masowych w terenach 

podatnych do tworzenia się osuwisk i osiadania gruntu są cały czas aktywne i prowadzą do 

widocznych zmian o charakterze degradacyjnym. W obszarze całej gminy Bogoria zjawiska te są 

zlokalizowane w terenach o lessowym. Procesy te są bardzo niebezpieczne szczególnie dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej. Brak jednak szczegółowego rozpoznania niniejszego problemu  

w gminie, co należy uzupełnić w przyszłości przy opracowywaniu nowego studium. 

 Występujące na terenie gminy Bogoria złoża surowców mineralnych są aktualnie 

eksploatowane w wysokim stopniu wykorzystania.  

Prognozy i perspektywy eksploatacji surowców w gminie Bogoria nie są obiecujące, 

głównie z powodu braku informacji na temat występowania złóż prognostycznych  

i perspektywicznych o istotnym znaczeniu eksploatacyjnym. 

Grunty pod wodami w gminie Bogoria obejmują powierzchnię ok. 26 ha w tym grunty pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi obejmują 17 ha, zaś  grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi obejmują 9 ha. Do jednym z ciekawszych obiektów wodnych  

o funkcjach przestrzeni publicznej należy zalew rekreacyjno-retencyjny  Buczyna w Bogorii  

o powierzchni ok. 4 ha i średniej głębokości 2 m, wybudowany w 2011 roku w dolinie rzeki 

Korzennej. Zalew jest zarybiony m.in. szczupakami, sandaczami, okoniami, płociami, jaziami, 

leszczami. 

Analiza zasobów wodnych powierzchniowych i podziemnych gminy wskazuje na potrzebę: 

 wykonania bilansu wodnego dla całej gminy, 

 odtworzenie i renaturalizacji naturalnych cieków, głównie pełniących funkcję korytarzy 

ekologicznych, 
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 zagospodarowanie zielenią buforową krawędzi koryt cieków i krawędzi wokół zbiorników 

wodnych w celu ograniczenia gwałtownych spływów powierzchniowych wód opadowych  

i roztopowych, 

 preferowanie na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na obszarach o dużym udziale 

terenów biologicznie czynnych rozwiązań polegających na odprowadzeniu do gruntu wód 

opadowych, 

 uregulowanie i rozbudowa kanalizacji deszczowej w mieście w zasadnych przypadkach, 

 modernizacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz udrożnienie istniejących rowów 

melioracyjnych, 

 poprawa gospodarki retencyjnej poprzez budowę nowych zbiorników przepływowych. 

Analiza wraz z oceną stanu funkcjonowania wszystkich składowych elementów Systemu 

Przyrodniczego Gminy (SPG) wskazuje na: 

 określenie standardów regionalnych jakie winna spełniać zieleń na obszarze Bogoria  

i w pozostałych  terenach zabudowanych gminy, 

 uporządkowanie istniejących terenów publicznej zieleni na terenie Bogoria i pozostałe części 

gminy i stworzenie nowych fragmentów zieleni urządzonej towarzyszącej m.in. procesowi 

planowanych rewitalizacji, 

 opracowanie zasad urządzania, pielęgnowania i ochrony zieleni w istniejących i planowanych 

terenach przestrzeni publicznej gminy, 

  modernizowanie lub konserwowanie istniejących urządzeń melioracyjnych, 

 unowocześnienie i modernizację systemu gospodarki wodno-ściekowej m.in. oczyszczalni 

ścieków w Bogorii, która oczyszcza w dużej części ścieki pochodzące z gminy, 

 stworzenie systemu retencji (regulacji zasobów wody) m.in. przez budowę zbiorników 

retencyjnych o różnej wielkości oraz utrzymanie w właściwym stanie technicznym istniejącej 

sieci melioracyjnej, 

 pełniejsze zagospodarowanie zielenią stref buforowych wzdłuż cieków oraz zbiorników 

wodnych ograniczających spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, 

 na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz w obszarach z dominacją terenów biologicznie 

czynnych należy preferować retencje naturalną – odprowadzanie wód deszczowych do gruntu, 

 zwiększenie lesistości na słabych glebach czwartorzędowych klasy bonitacyjnej V i VI, 

 przekształcanie terenów poeksploatacyjnych m.in. na formy użytkowania np. rekreacyjnego, 

 monitorowanie potencjalnej inwazji barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi Manden) 

z terenów nieużytkowanych, w tym m.in. terenów poeksploatacyjnych, 

 na terenie gminy Bogoria stwierdzono nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu akustycznego, w miejscach dostępnych dla ludzi, głównie droga główna DW Nr 757 

 niezbędne jest ponowne przeanalizowanie zasad zagospodarowania w sąsiedztwie terenów 

objętych różnymi formami ochrony, w celu przeciwdziałania degradacji ich poszczególnych 

elementów i całych ekosystemów.  
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Analiza i ocena stanu zachowania i ochrony obiektów zabytkowych  i dóbr kultury 

współczesnej w gminie Bogoria daje podstawy do następujących wniosków: 

 Każda rewitalizacja zabytkowych układów urbanistycznych musi być poprzedzona dokładną 

analizą potrzeb i możliwości opracowaną przez wyspecjalizowane zespoły specjalistów  

z zakresu historii, historii sztuki oraz architektury i urbanistyki.  

 Należy niezwłocznie zaktualizować Gminny Program Opieki nad  Zabytkami dla Gminy 

Bogoria na lata 2017-2021 oraz wskazać jednostkę odpowiedzialną za realizację ochrony dóbr 

kultury współczesnej w ramach struktur organizacyjnych gminy. 

 Należy zróżnicować zasady ochrony obiektów zabytkowych w zależności od charakteru 

obszaru, dla którego będą zastosowane przy jednoczesnym określeniu wspólnych dla 

wszystkich obszarów – podstawowych  zasad ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2187 z późn. zm.) daje radzie gminy możliwość utworzenia parku kulturowego i skutkuje 

obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  

z art. 16 ust. 2 powyższej ustawy uchwała rady gminy określa granice parku kulturowego, sposób 

ochrony, zakazy i ograniczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego. 

Bezcennym walorem kulturowym gminy Bogoria  jest jego wiekowa tożsamość kulturowa, 

która wzięła swoje początki z  usytuowania pierwotnej osady tej miejscowości na miejscu 

dogodnym dla celów osadniczych i obronnych. Obok unikatowych walorów lokalizacyjnych  

i  przyrodniczo-krajobrazowych gmina Bogoria posiada równie cenne walory kulturowe, głównie  

w postaci zabytków architektury, które przyciągają miłośników turystyki kulturowej pragnących 

odpoczywać w ciszy z dala od miejskiego gwaru.  

Pod względem uwarunkowań osadnictwa historycznego krajobraz gminy Bogoria można podzielić 

na krajobraz gminy Bogoria (obszary skupionej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym – 

pierzeje  rynku w Bogorii) i krajobraz wiejski (obszarów wiejskich). 

Przekształcenia osadnicze struktur przestrzennych gminy Bogoria przez wieki wywarły największy 

wpływ na przekształcenia krajobrazowe. Aktualny obraz tych przekształceń dzieli strukturę 

przestrzenną gminy na część ośrodka gminnego – wieś Bogoria wraz ze strefą pozostałych 

obszarów wiejskich gminy, a być może w przyszłości miasto Bogoria, które winno odzyskać swoje 

prawa miejskie utracone w roku 1869 za wspieranie Powstania Styczniowego 1863 r. 

Pierwotny krajobraz gminy, stanowiący rozległe powierzchnie zróżnicowanej wyżyny 

polodowcowej porośniętej lasami iglastymi i poprzecinanej niewielkimi dolinami rzecznymi 

dopływów Łagowicy, Kacanki, Koprzywianki,  został poddany przekształceniom osadniczym, które 

ukształtowały malowniczy charakter wsi bogoryjskiej. Charakter ten nawiązuje do przeszłość 

obszarów wiejskich gminy Bogoria, leżącej na styku cywilizacji zachodnio- i wschodnio-

europejskiej ściśle powiązana jest z enklawami zachowanej tradycyjnej architektury ludowej. 

Niestety coraz silniej uwidacznia się w architekturze wsi powiatu staszowskiego proces 

suburbanizacji, który prowadzi do zaniku tradycyjnego charakteru wsi historycznej. Moda na 
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jednorodzinne budownictwo podmiejskie staje się coraz silniejsza i wypiera tradycyjne, cenne 

historycznie i kulturowo elementy architektury wiejskiej. 

Dlatego w perspektywie nieuchronnie zanikającej tożsamości kulturowej wsi bogoryjskiej należy 

dołożyć szczególnej staranności w zakresie zachowania i ochrony krajobrazu zespołów podworskiej 

architektury  rezydencjonalnej.  

Charakter krajobrazu kulturowego zabytkowej części Bogorii spełnia kryteria krajobrazu 

priorytetowego, dla którego powinny być wyznaczone specjalne kryteria zachowania i ochrony. 

Tego typu działania winny być przedmiotem planowanych opracowań w zakresie audytów 

krajobrazowych dla całego województwa świętokrzyskiego. 

Należy podkreślić, że zespół zabytków nieruchomych Bogorii, zespoły podworskie (dwór  

w Gorzkowie i w Kiełczynie),  liczne kaplice, kapliczki i figury przydrożne wpisane w krajobraz, 

ludowa architektura słabo zachowanych drewnianych zabudowań, cmentarna rzeźba nagrobkowa  

i ślady pradziejowe – stanowiska archeologiczne wg Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) są 

także elementami predestynacji  turystycznej w  gminie Bogoria. 

Do innych cennych walorów o charakterze przyrodniczo-kulturowym należą wskazane poniżej 

następujące krajobrazy, które winny predestynować do tzw. krajobrazów priorytetowych 

(unikatowych) w obszarze gminy Bogoria: 

 krajobraz zabytkowego Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia – parafia pw. Trójcy Świętej, 

 krajobraz zabytkowej podworskiej przestrzeni w Gorzkowie i w Kiełczynie, 

 krajobraz zabytkowej architektury sakralnej Ziemi Bogoryjskiej – parafialny kościół pw. św. 

Andrzeja Boboli w Niemirowie, kościół parafialny pw. Świętego Jerzego w Szczeglicach, 

 krajobraz rynku Bogorii z zabudową pierzejową, 

 krajobraz wodny zalewu Buczynie gmina Bogoria i leśno-wodny i wodny pozostałych 

niewielkich zbiorników na terenie gminy, 

 krajobraz poeksploatacyjny, zdegradowany i wymagający racjonalnej rewitalizacji – 

Jurkowice, Budy.   

Krajobrazy te będą wymagały ochrony głównie w zakresie utrzymania ich aktualnego stanu 

zachowania głównie przez ograniczenie ich fragmentacji, która jest przyczyną, często 

nieodwracalnej, degradacji krajobrazów otwartych oraz ich właściwego udostępniania dla potrzeb 

rekreacyjno-turystycznych. 

 

2.4. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

na obszarze gminy Bogoria 

Dnia 31 grudnia 2002 r. wygasła ważność planów miejscowych, uchwalonych na podstawie 

ustawy o planowaniu przestrzennym  z 12 lipca 1984 roku, obowiązujących na terenach, dla 

których nie uchwalono miejscowego planu sporządzonego po 1 stycznia 1995 roku lub nie 

przystąpiono do jego sporządzenia. Dla tych terenów „stare plany” obowiązywały do 31 grudnia 

2003 r.  
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Na obszarze gminy Bogoria obowiązują w 100% plany miejscowe – ryc. 8,  ryc. 9, ryc. 10-

31 zgodnie z:  

 Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I uchwalonym 

Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r.,  

a obejmującym swym zasięgiem wieś: Bogorię, Kiełczynę, Przyborowice, Wolę Kiełczyńską, 

Gorzków, Rosołówkę, Zimnowodę, Kolonię Bogorię, Moszynę, Podlesie, Kolonię Wysoki 

Małe, Kolonię Pęcławice, Pęcławice Górne, Kolonię Pęcławską, Miłoszowice, Małą Wieś, 

Wagnerówkę, 

 Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II uchwalonym 

Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r.  

a obejmującym swym zasięgiem wieś: Ceber, Wierzbkę, Ujazdek, Łagówkę, Niedźwiedź, 

Malkowice, Wolę Malkowską, Grzybów, Domoradzice, Zagorzyce, Wysoki Duże, Wysoki 

Średnie, Wysoki Małe, Wolicę, Witowice, i Józefów Witowicki, Pełczyce, Jurkowice, Budy. 

 

 

 

 

 
Udział terenów posiadających 

obowiązujące mpzp w powierzchni  

gminy Bogoria jest 100% 

Ryc. 8. Obowiązujące plany miejscowe mpzp w gminie Bogoria na tle powiatu 

staszowskiego                                                                                 Opracowanie: M. Strzyż, 2019 

 

 

 

 

100% 

Gmina Bogoria 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 42



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

43 
 

 
Ryc. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II uchwalony Uchwałą nr XI/100/2015 Rady 

Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I. 

Zgeneralizowane ryc. 10-16 (kolor jasno zielony oznacza tereny rolnicze) 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal – dostępna 20.07.2019 r. 
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Ryc. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II – Plansza nr 1, uchwalony Uchwałą nr 

V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – Etap I oraz uchwalony Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=35717797-9470-4783-96ca-

7511899ff178 – dostępna 20.07.2019 r. 
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Ryc. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II – Plansza nr 2, uchwalony Uchwałą nr 

V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – Etap I oraz uchwalony Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=35717797-9470-4783-96ca-

7511899ff178 – dostępna 20.07.2019 r. 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 45



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

46 
 

 
Ryc. 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II – Plansza nr 3, uchwalony Uchwałą  

nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria – Etap I oraz uchwalony Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=35717797-9470-4783-96ca-

7511899ff178 – dostępna 20.07.2019 r. 
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Ryc. 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II – Plansza nr 4, uchwalony Uchwałą  

nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria – Etap I oraz uchwalony Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=35717797-9470-4783-96ca-

7511899ff178 – dostępna 20.07.2019 r. 
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Ryc. 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II – Plansza nr 5, uchwalony Uchwałą  

nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria – Etap I oraz uchwalony Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=35717797-9470-4783-96ca-

7511899ff178 – dostępna 20.07.2019 r. 
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Ryc. 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II – Plansza nr 6, uchwalony Uchwałą  

nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria – Etap I oraz uchwalony Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=35717797-9470-4783-96ca-

7511899ff178 – dostępna 20.07.2019 r. 
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Ryc. 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I i Etap II – Plansza nr 7, uchwalony Uchwałą  

nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bogoria – Etap I oraz uchwalony Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II 
Źródło: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – strona internetowa: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=35717797-9470-4783-96ca-

7511899ff178 – dostępna 20.07.2019 r. 
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Ryc. 17. I Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap II  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia  I zmiany Miejscowego Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II uchwalonego Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II) 
Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 2361. 
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Ryc. 18. I Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap II  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia  II zmiany Miejscowego Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II uchwalonego Uchwałą nr V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II) 
Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 2361. 
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Ryc. 19. II Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap I  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr X/83/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia  II zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I uchwalonego Uchwałą nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ) 
Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 264 poz. 2995. 
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Ryc. 20. III Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  
(Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/100/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2013 r. poz. 1385 
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Ryc. 21. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria 

– Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/100/2015 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 

stycznia 2016 r. poz. 85. 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 55



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

56 
 

 
Ryc. 22. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria 

– Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/100/2015 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 

stycznia 2016 r. poz. 85. 
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Ryc. 23. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 

2 do Uchwały nr XI/100/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I) 
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 85. 

 
Ryc. 24. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr  

4 do Uchwały nr XI/100/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 85. 
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Ryc. 25. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – 

Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/101/2015 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – Część A) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 

2016 r. poz. 86. 
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Ryc. 26. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – 

Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/101/2015 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – Część A) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 

2016 r. poz. 86. 
 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 60



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

61 
 

 
 

Ryc. 27. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – 

Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/101/2015 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – Część A) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 

2016 r. poz. 86. 
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Ryc. 28. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  
(Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – Część A) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 86. 
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Ryc. 29. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – 

Etap II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/101/2015 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – Część A) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 

2016 r. poz. 86. 
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Ryc. 30. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap 

II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 6 do Uchwały nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria z 

dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Bogoria – Etap II – Część A) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2016 

r. poz. 86. 
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Ryc. 31. IV Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gmina Bogoria – Etap 

II – Część A  w skali 1: 2 000  (Załącznik nr 7 do Uchwały nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria  

z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie IV zmiany Miejscowego Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – Część A) 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Bogorii oraz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2016 

r. poz. 86. 
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2.5. Wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Do Urzędu Gminy w Bogorii w latach 2008-2019 wpłynęło 205 wniosków w sprawie zmiany 

miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie – tab. 2.:  

 do mpzp – etap I wpłynęły wnioski o 185 przekształceń (Bogoria – 53, Zimnowoda – 27, 

Moszyny – 24, Kiełczyna i Kolonia Bogoria – po 14, Rosołówka – 13, Kolonia Wysoki Małe  

i Mała Wieś – po 5, Miłoszowice, Wola Kiełczyńska i Podlesie – po 5 i in., żaden wniosek nie 

wpłynął z Gorzkowa, Kolonii Pęcławice, Kolonii Pęcławskiej, Pęcławic Górnych), 

 do mpzp – etap II wpłynęły wnioski o 78 przekształceń (Domoradzice i Jurkowice – po 15, 

Witowice – 11, Pełczyce – 4, pozostałe miejscowości – od 1-2,  żaden wniosek nie wpłynął  

z Grzybowa, Józefowa Witowickiego, Malkowic, Woli Malkowskiej, Wolicy).  

Tabela 2. Zestawienie wniosków o  przekształcenie terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Bogoria złożonych w latach  2008- 2019              
(wg kolejności wpływu wniosków do Urzędu Gminy w Bogorii) 

 

 

 

Lp. 

 

Wnioskodawca 

 

Wnioskowana działka do przekształcenia 

 
Wnioskodawca Propozycja 

rozstrzygnięcia 

wniosku 

Numer ewiden- 

cyjny / obręb 

ewidencyjny 

Klasoużytek  

z mapy 

EWGiG 

i pow. działki 

Zmiana funkcji  

w mpzp 

1 2 3 4 5 6 

                  ROK 2008 

1. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

268/2 Kiełczyna RIIIb 0,13; 

RIVa  0,36; 

RIVb 0,10; Br-

RIVb 0,11 

Pow. 0,70 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

 

 

2. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
322 i 323 

Zimnowoda 

RIVb 0,36;  

RV 0,17 

Pow. 0,53 ha 

 

 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 323 Zimnowoda RIVb 0,37;  

RV 0,15 

Pow. 0,52 ha 

3. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
50  

Podlesie 

RV 0,42 

Pow. 0,42 ha 

Zwiększenie linii zabudo-

dowy zagrodowej o 100 m 

4. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
43  

Rosołówka 24 

RIVb 0,66 

Pow. 0,66 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

 

 

 

5. 

Osoba prywatna  

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

 

22/1  

Wysoki Małe 

RIIIa 0,14;S-

RIVa  0,07; Br-

IIIa 0,028; Br-

RIVb 0,1720 

Pow. 0,41 ha 

 

 

 

Z działki rolnej na działkę 

usługową i produkcji 

rolno-spożywczej 22/2  

Wysoki Małe 

RIIIa 0,1,24;  

S-RIVa  0,20 

Pow. 1,44 ha 

6. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
254     

Kolonia Wysoki 

Małe 

S-RIVb  

0,18;Br-RIVb 

0,13 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 
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Pow. 0,31 ha 

7. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
350/1 Moszyny- 

Rogoźno 

RV0,05; RVI 

0,9      491; ŁV 

0,08 19; PsV 

0,04; Ls VI 

0,0164; Lzr-

RVI 0,0426 

Pow. 1,18 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

8. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
267  

Kolonia Wysoki 

Małe 

RIVa 0,33; 

RIVb 0,09  

Pow. 0,42 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

9. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

224/2 

Domoradzice 

RII 0,20; RIII 

a 0,08;RIIIb 

1,03; RIVa0,02 

 Pow. 1,68 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

 

 

10. 

 

 

Osoby prywatne 

 

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

19  

 Mała Wieś 

RII 0,20; 

RIIIa 0,08 
 Pow. 0,28 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 
21 

 Mała Wieś 

RII 0,22; 

RIIIa 0,07 
 Pow. 0,29ha 

11. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

330 

 Moszyny 

RV 2,17; RVI 

0,60  

Pow. 2,77 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

12. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

224/2 

Domoradzice 
RII 0,03;RIIIa 

0,60; RIIIb 1,0 

3; RIVa 0,02 

 Pow. 0,28ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną (ponowienie 

wniosku z dnia 14.08. 08 r. 

w dn. 20.10. 08 r. 
13. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

132  

Mała Wieś 

RII 011; RIIIa 

0,11; RIIIb 1,0 

3; Br-RII 0,04; 

Br-RIIIA 0,12 

Pow. 0,38ha 

Z działki rolnej na 

działkę budowlaną 

(istnieje budynek 

mieszkalny) 

14. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

334 

Przyborowice 

 

 

Brak działki 

w ewidencji 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną (istnieje 

budynek mieszkalny) 

15. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
398 Zimnowoda RIVb 0,24;  

RV 0,19 

Pow. 0,43 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

16. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
527  

Witowice 

RIVa 0,09;  

RIVb 0,23 

Pow. 0,32 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

17. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
420 Zimnowoda RIVb 0,08; RV 

0,34; RVI 0,04 

Pow. 0,46 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

18. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

268/2 Kiełczyna RIIIb0,13;RIV

a0,36; RIVb0, 

10;Br-RIVb0, 

11Pow. 0,70 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

 

 

 

19. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
820/1 

 Bogoria 

RVI 0,33 

Pow. 0,33 ha 

 

Z działki rolnej na działkę  

z zabudową zagrodową  

i zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną 

735  

Bogoria 

RIVb 0,07; RV 

0,26; RVI 0,02 

Pow. 0,35 ha 

5  

Bogoria 

RIVb 0,20; RV 

0,12; RVI 0,02 

Pow. 0,32 ha 

20. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
173  

Łagówka 

LsV 0,32; Br-

PsVI 0,22; RVI 

0,83; PsVI 

Z terenu pod zalesienie w 

mpzp na teren zabudowy 

letniskowej 
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1,14; Lzr-RV 

0,11 

Pow. 2,62 ha 

21. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
146  

Podlesie 

RV 0,07; RVI 

0,1,61; S-RV 

0,08; RVI 0,8; 

PsIV 0,24; Br-

RVI 0,18 

Pow. 2,26 ha 

Z działki rolnej na działkę  

z zabudową zagrodową  

i zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną 

22. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
90  

Podlesie 

RV 0,22 

Pow. 0,22 ha 

Przesunięcie linii terenu 

zabudowy zagrodowej 

w głąb działki 

23. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

67/1  

Podlesie 

RIIIa 0,8327; 

Pow. 0,8327 

ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług 

24. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
392 Zimnowoda RIVb 0,14;  

RV 0,08 

Pow. 0,22 ha 

Z działki rolnej na dział-

kę zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

25. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
337 Zimnowoda RIVb 0,29;  

RV 0,02 

Pow. 0,31 ha 

Przesunięcie linii terenu 

zabudowy zagrodowej 

w głąb działki 

26. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
90/4  

Kolonia Bogoria 

dr 0,06 

Pow. 0,06 ha 

Na terenie 1MR4 

dopuszczenie usług 

27. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

67/2  

Podlesie 

RIIIa 0,1286; 

RIVa  0,68;  

Pow. 0,8086 ha 

3MN.16 – dopuszczenie 

usług 

28. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
259  

Kolonia Wysoki 

Małe 

RIVa 0,05; 

RIVb 0,09 Br-

IVb 0,04 

Pow. 1,68 ha 

Przedłużenie terenu 

zabudowy o co najmniej 

20 m w stosunku do 

istniejącego budynku 

29. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
122/2 Moszyny RIVa0,08; 

RIVb 0,09; RV 

0,50; LsIV  

0,22;  

Pow. 0,89 ha 

Przedłużenie terenu 

zabudowy o co najmniej 

30 m w stosunku do 

istniejącego budynku 

30. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

483  

Pełczyce 

RIIIa0,78;RIII

b0,17; Br-RIII 

a 0,25 LsIV0,0 

9; LsIII 0,64 

 Pow. 1,93 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zalesioną 

31. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

820/2  

Bogoria 

RV 0,25;  

Lzr-RVI 0,25 

Pow. 0,50 ha 

Z terenu 1RMZ.25 i terenu 

zieleni nieurządzonej 1ZR. 

73 na teren zabudowy mie-

szkaniowej jednorodzinnej 

ROK 2009 

32. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

224/2 

Domoradzice 
RII 0,03;RIIIa 

0,60; RIIIb 1,0 

3; RIVa 0,02 

 Pow. 0,28 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną  

(ponowienie wniosku) 

33. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

239  

Moszyny 

RVI 0,06 

Pow. 0,06 ha 

Zmiana przeznaczenia z 

zalesienia 1.ZZL.44 na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną 
240  

Moszyny 

RVI 0,33 

Pow. 0,33 ha 

34. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

120  

Wysoki Duże 

S-RII 0,1121; 

Br-RIIIa 0,09; 

Br-RII 0,0379 
Pow. 0,24 ha 

Rozszerzenie terenów 

rolnych pod zabudowę 

zagrodową 

236  RII 0,83; 
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Wysoki Duże S-RII 0,32;  

Br-RII 0, 
Pow. 1,19 ha 

 

35. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
 

443 

 

Brak działki 

w ewidencji 

Zmiana przeznaczenia z 

zabudowy zagrodowej  na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną  

36. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
531/5  

Kiełczyna 

RVI 0,25 

Pow. 0,25 ha 

Zmiana przeznaczenia z 

zieleni urządzonej  na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną 

37. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
728  

Bogoria 

RIVb 0,24 

RV 0,30 

LsV0,05 

Pow. 0,59 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

38. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
771  

Bogoria 

RIVb 0,0790; 

RV 0,0072;Br -

-RIVb 0,0110; 

Br-RV0,0128 

Pow. 0,11 ha 

Zmiana przeznaczenia na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną 

ROK 2010 

 

39. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

531/5 Kiełczyna RVI 0,25 

Pow. 0,25 ha 

Z trenu zieleni urządzonej 

na teren zabudowy mieszka 

-niowej jednorodzinnej 

40. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

227  

Wysoki Duże 

S-RII 0,28; 

Br-RII 0,10 
Pow. 0,38 ha 

Ograniczenie zasięgu tere-

nu usług 6.U.6. w mpzp na 

teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

41. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
736/1  

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

Wprowadzenie terenu usług 

nieuciążliwych (stacja dys-

trybucji gazu, tankowanie 

samochodów) na teren 

3MNZ mpzp 

 

42. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
211/1  

Kolonia Bogoria 

Br-RIVb 0,30 

Pow. 0,30 ha 

Zwiększenie powierzchni 

usług pod działalność gos-

podarczą (przegląd i kaso-

wanie błędów w systemach 

elektronicznych pojazdów) 

100/2  

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,4582; 

R V 0,5004; 

PsVI 0,58; 

LsVI 0,76; 

Br-RIVb 

0,2318 

Pow. 2,65 ha 

43. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
728  

Bogoria 

RIVb 0,24 

RV 0,30 

LsV0,05 

Pow. 0,59 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

44. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

73  

Moszyny 

RIIIa 0,08; 

RIVa  0,17;  

RIVb 0,27; 

RV 0,04 

Pow. 0,60 ha 

Poszerzenie terenu mpzp 

3.RM.6 o co najmniej 

100 m 

74  

Moszyny 

RIIIa 0,11; 

RIVa  0,18;  

RIVb 0,25; 

RV 0,03 

Pow. 0,53 ha 

45. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

5 

Bogoria 

RIVb 0,20 

RV 0,12 

Pow. 0,32 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniową 

733 RIVb 0,10 
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 Bogoria RV 0,05 

Pow. 0,15 ha 

820/1 

Bogoria 

RVI 0,33 

Pow. 0,33 ha 

                   ROK 2011 

46. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

227  

Wysoki Duże 

S-RII 0,28; 

Br-RII 0,10 
Pow. 0,38 ha 

Ograniczenie zasięgu tere-

nu usług 6.U.6. w mpzp na 

teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

 

47. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
956/1  

Bogoria 

RV 0,41; 

ŁIV 0,07 

Pow. 0,48 ha 

 

Z zabudowy 1.RMZ.22 na 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 1003 

 Bogoria 

RV 0,56 

Pow. 0,56 ha 

48. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
791 

Bogoria 

RIVb 0,20 

Pow. 0,20 ha 

Zmiana przeznaczenia na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną  

 
866  

Bogoria 

RIVa 0,07 

RIVb 0,05 

Pow. 0,12 ha 

49. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
631  

Bogoria 

RIVb 0,01; 

S-RIVb 0,15; 

S-RV 0,147; 

PsIV 0,14; 

Br-RV 0,10 

W-PsIV 0,02 

Pow. 0,98 ha 

Zmiana przeznaczenia na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną  

50. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
490/5  

Kiełczyna 

RIVb 0,13 

RV 0,24 

Pow. 0,37 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z 3.U.7 (usługowego) na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną 

51. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
490/6  

Kiełczyna 

RV 0,09 

Pow. 0,09 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z 1.R.69 (rolnego) na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną  

52. 

 

Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
164  

Bogoria 

RIVb 0,48; 

 RV 0,08  

Pow. 0,56 ha 

 

Zmiana przeznaczenia na 

zabudowę mieszkaniową  

jednorodzinną  

 

 

221 

Bogoria 

RIVb 0,06; 

 RV 0,03  

Pow. 0,09 ha 

956/1 

Bogoria 

RV 0,41; 

ŁIV 0,07 

Pow. 0,48 ha 

53. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
322 Bogoria RIVb 0,48; 

 Pow. 0,48 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z 2.RMZ.17 na zabudowę 

mieszkaniową  jednorodzin-

ną w części działki 

 

54. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
317 Bogoria  

(ul. Staszowska) 

RIVb 0,12 

 Pow. 0,12 ha 

Z działki rolniczej  

i zabudowy zagrodowej na 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

504/2 

Kiełczyna 

RV 0,07 

Pow. 0,07 ha 

Z działki rolnej  

na budowlaną 

 

 

55. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
883   

Bogoria  

(ul. Polna) 

RIVb 0,13; 

RV 0,29; 

RVI 0,05 

Pow. 0,47 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

408/2  

Wola 

Kiełczyńska 

Brak działki 

w ewidencji 
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56. 

Osoba prywatna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

7 

Bogoria 

RIVb 0,25; 

 RV 0,12  

Pow. 0,37 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

12 

Bogoria 

RIVb 0,23; 

 RV 0,13  

Pow. 0,36 ha 

13 

Bogoria 
RIVb 0,01; 

 RV 0,17  

Pow. 0,18 ha 

379 

Bogoria 
RIVb 0,05; 

 RV 0,08  

Pow. 0,13 ha 

 380 

Bogoria 
RIVa 0,12; 

 RIVb 0,38  

Pow. 0,50 ha 

384 

Bogoria 
RIVa 0,10 

Pow. 0,10 ha 

385 

Bogoria 
RIVa 0,15; 

 RIVb 0,02  

Pow. 0,17 ha 

389 

Bogoria 
RIVa 0,03; 

 RIVb 0,52; 

RV 0,20  

Pow. 0,75 ha 

394 

Bogoria 
RIVb 0,24  

Pow. 0,24 ha 

884 

Bogoria 
RIVb 0,11; 

 RV 0,28; 

RVI 0,06  

Pow. 0,45 ha 

889 

Bogoria 
RIVb 0,20; 

 RV 0,20; 

RVI 0,10; 

LsV 0,27  
Pow. 0,77 ha 

890/1 

 Bogoria 
Brak działki 

w ewidencji 

890/2 

Bogoria 
Brak działki 

w ewidencji 

57. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
463/1  

Bogoria 

RV 0,44; 

ŁIV 1,25  

LsIV 1,61 
Pow. 3,30 ha 

Poszerzenie terenu pod 

usługi 11.U.2 z obecnego 

przeznaczenia 1.ZR.ZZ.19 

(błędne wskazania terenu 

zalewowego) 464/1  

Bogoria 

ŁIV 0,0966 

Pow. 0,0966 

ha 

58. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
401 

Kiełczyna 

RIVb 0,62; 

RV 0,51 

Pow. 1,13 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z zalesienia na działki 

rolniczo-budowlane 

402 

Kiełczyna 

RIVb 0,61 

RV 0,49 

Pow. 1,10 ha 

406 

 Kiełczyna 

RIVb 0,47 

RV 0,07 

LsV 0,56 

Pow. 1,10 ha 

 

59. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
820/2 

 Bogoria 

RV 0,25;  

Lzr-RVI 0,25 

Pow. 0,50 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
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60. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
844  

Bogoria 

RV 0,20; 

Pow. 0,20 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

 

61. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
728 

Bogoria 

RIVb 0,24; 

RV 0,30 

LsV 0,05 

Pow. 0,59 ha 

 

 

Przeznaczenie działek  

w części za drogą pod 

zabudowę  mieszkaniową 

jednorodzinną 
794 

Bogoria 

RIVb 0,18 

Pow. 0,18 ha 

 

915 

 Bogoria 

RIVa 0,06; 

RIVb 0,35; 

RV 0,31; 

RVI 0,12; 

LsV 0,12; 

Lzr-RVI 0,12 

Pow. 1,08 ha 

1002 

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

1003 

Bogoria 

RV 0,56 

Pow. 0,56 ha 

62. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
843 

Bogoria 

RIVb 0,20; 

Pow. 0,20 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

63. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
771  

Bogoria 

RIVb 0,0790; 

RV 0,0072;Br- 

RIVb 0,0110; 

Br-RV 0,0128 

Pow. 0,11 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

64. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

447  

Pełczyce 

RIIIa 0,32; 

RIIIb 0,15; 

RIVa 0,19;  

S-RIIIa 0,19;  

ŁIV 0,06 

Pow. 0,91 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkalnej 

65. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
1110  

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

Rozszerzenie terenu 11.U.1 

pod zabudowę stacją paliw 

płynnych z zachowaniem 

pozostałego przeznaczenia 

oraz część działki pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

66. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
252/2  

Bogoria 

RIVb 0,42; 

RV 0,36 

Pow. 0,78 ha 

Poszerzenie terenu  

1.RM.17 pod zabudowę 

jednorodzinną 

67. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
80 

Bogoria 

RV 0,17 

RVI 0,03 

Br-RVI 0,06 

Pow. 0,26 ha 

Prośba o udostępnienie 

mpzp gminy Bogoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. 

Osoba prywatna  

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

143 

Jurkowice 

RIVb 0,16 

Pow. 0,16 ha 

Przeznaczenie na działki 

leśne 

 

144 

Jurkowice 

 

RIVb 0,14 

Pow. 0,14 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

156,  

Jurkowice 

RIVb 0,10 

Pow. 0,10 ha 

Przeznaczenie na działki 

leśne 

157 

Jurkowice 

RIVb 0,16 

Pow. 0,16 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

158 

Jurkowice 

RIVb 0,09 

Pow. 0,09 ha 

Przeznaczenie na działki 

leśne 
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159 

Jurkowice 

RIVb 0,17 

Pow. 0,17ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

160 

Jurkowice 

RIVb 0,07 

Pow. 0,07 ha 

Przeznaczenie na działki 

leśne 

161 

Jurkowice 

RIVb 0,18 

Pow. 0,18 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

162 

Jurkowice 

RIVb 0,15 

Pow. 0,15 ha 

Przeznaczenie na działki 

leśne 

69. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
844  

Bogoria 

RV 0,20; 

Pow. 0,20 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

70. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
393  

Bogoria 

RIVb 0,31; 

RV 0,13 

Pow. 0,44 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

71. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
398/1 

Bogoria 

RIVa 0,0369; 

RIVb 0,3499 

Pow. 0,3868 

 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

398/3, 

Bogoria 

RIVa 0,0177; 

RIVb 0,0271 

Pow. 0,0448 

 ha 

399/3 

Bogoria 
RIVb 0,0190 

Pow. 0,0190 

 ha 

72. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
151  

Budy 

RV 0,56 

Pow. 0,56 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

 

73. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
238 

Bogoria 

RIVb 0,22; 

RV 0,10 

Pow. 0,32 ha 

 

Z przeznaczenia 2.RMZ.17 

na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 239 

Bogoria 

RIVb 0,35; 

RV 0,23 

Pow. 0,58 ha 

1086 

 Bogoria 

RIVb 0,14; 

RV 0,11 

Pow. 0,25 ha 

74. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

80  

Witowice 

RIIIa 0,81; 

RIIIb 0,01 
Pow. 0,82 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

                    ROK 2012 

 

75. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

3  

Bogoria 

RV 0,44 

Pow. 0,44 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 367  

Bogoria 

RIVb 0,44; 

RIVb 0,16 

Pow. 0,60 ha 

76. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

129/1  

Zagorzyce 

RII 0,2153; 

S-RII 0,0837; 

S-IIIa 0,2917; 

Br-RIIIa 0,0938 
Pow. 0,6842 ha 

Zniesienie strefy zakazu 

rozbudowy 

77. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
606  

Budy 

RV 0,26; RVI 

0,46; LsIV 0,37 

Pow. 1,09 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

 

 

 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
5 820/1 

 Bogoria 

RIVb 0,20; RV 

0,12; RVI 0,02 

Pow. 0,32 ha 

 

Z działki rolnej na działkę  

z zabudową zagrodową  

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 73



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

74 
 

78. 735  

Bogoria 

RIVb 0,07; RV 

0,26; RVI 0,02 

Pow. 0,35 ha 

i zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną 

 

Ponowienie wniosku 820  

Bogoria 

RVI 0,33 

Pow. 0,33 ha 

 

79. 

Osoba prywatna  

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

 

145  

Domoradzice 

Br-RIIIb 

0,17 
Pow. 0,17 ha 

Poprawa błędu w mpzp 

 z terenu zieleni 

nieurządzonej na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

                    ROK 2013 

 

 

80. 

Osoba prywatna  

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

 

 

145  

Domoradzice 

 

Br-RIIIb 0,17 
Pow. 0,17 ha 

Poprawa błędu w mpzp 

 z terenu zieleni 

nieurządzonej na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Ponowienie wniosku 

81. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

50  

Podlesie 

RV 0,42 

Pow. 0,42 ha 

Rozszerzenie działki na 

całej powierzchni do 

przeznaczenie pod 

zabudowę i usługi 

stolarskie 

82. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
353/9 Moszyny – 

Rogoźno 

RVI 0,4721 

Pow. 0,4721 

ha 

Rozszerzenie działki na 

całej powierzchni do 

przeznaczenie pod 

zabudowę i usługi  

83. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
109  

Moszyny 

RIVb 0,30;  

RV 0,08;  

RVI 0,15 

S-RIVb 0,03 

Pow. 0,56 ha 

Przeznaczenie  na działkę 

zabudowy zagrodowej  

i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

84. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

674  

Wierzbka 

RIIIa 0,01; 

RIIIb 0,07; 

RIVa 0,26 

Pow. 0,34 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

676 Bogoria  

i Iwaniska 

RIIIa 0,01; 

RIIIb 0,07; 

RIVa 0,26 

Pow. 0,34 ha 

85. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

145  

Domoradzice 
Br-RIIIb 0,17 
Pow. 0,17 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

86. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

447  

Pełczyce 

RIIIa 0,32; 

RIIIb 0,15; 

RIVa 0,19; S-

RIIIa 0,19; 

ŁIV 0,06 

Pow. 0,91 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

87. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
445 

Wola 

Kiełczyńska 

RIVa 0,46; 

RIVb 0,04; 

Pow. 0,50 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

88. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
237 Moszyny-

Rogoźno 

RVI 0,10 

Pow. 0,10 ha 

Z działki rolnej na działkę 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

                    ROK 2014 

89. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

532  

Zimnowoda 

ŁVI 0,02; 

PsIII 0,09; 

PsIV 0,03 

Br-RIIIa0,08 

Przywrócenie funkcji zabu-

dowy na oznaczonej  

w mpzp działce rolnej  

i terenie drogi publicznej 
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Pow. 0,38 ha Brak jednej strony pisma 

90. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
169  

Rosołówka 

RV 0,15; 

RVI 0,10 

Pow. 0,25 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

91. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
172  

Rosołówka 

RV 0,18; 

Br-RV 0,06 

Pow. 0,24 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

                   ROK 2015 

92. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

424  

Pełczyce 

RIIIa 0,50; 

RIIIb 0,49; 

ŁIII 0,02 
Pow. 0,28 ha 

Zmian działki rolnej 1.R.15 

na działkę pod zabudowę 

mieszkaniową 

421/1 

Pełczyce 

RIIIa 0,11; 

RIIIb 0,15; 

ŁIII 0,14 
Pow. 1,13 ha 

 

93. 

 

Osoby prywatne 

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

303/7 

 Jurkowice 

RIVb 0,0864 

Pow. 0,0864 

ha 

 

 

 

 

Przeznaczenie działek pod 

usługi 

303/8 

Jurkowice 

RIVb 0,0860 

Pow. 0,0860 

ha 

33/9 

Jurkowice 

RIVb 0,0864 

Pow. 0,0864 

ha 

303/10 

Jurkowice 

RIVa 0,1777; 

RIVb 0,0283 

Pow. 0,2060  

ha 

303/11 

Jurkowice 

RIVa 0,0159; 

RIVb 0,0702 

Pow. 0,0861  

ha 

463/1 

Jurkowice 

Brak działki  

w ewidencji 

Poszerzenie oznaczenia 

111.U.2. oraz dokonanie 

wpisu przy terenie 11.U.2 

jako planowany pod pełną 

stację paliw czyli: LPG, 

olej napędowy i benzyny 

464/1 

Jurkowice 

Brak działki  

w ewidencji 

94. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
266  

Kolonia  

Wysoki Małe 

RIVb 0,51; 

S-RIVb 0,08; 

Br-RIVb 0,20 

Pow. 0,79 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

 

95. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
315  

Wagnerówka 

S-RV 0,18; 

Br-RV 0,12  

Pow. 0,30 ha 

Zmiana przeznaczenia na 

działkę pod zabudowę za-

grodową z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
316  

Wagnerówka 

RV 0,12 

Pow. 0,12 ha 

317  

Wagnerówka 

RV 0,08 

Pow. 0,08 ha 

96. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
398  

Kolonia 

Wysoki Małe 

RIVa 0,07; 

RIVb 0,12; 

Br-RIVa 0,09 

Pow. 0,28 

Przekształcenie części tere-

nów 1.RM.35 z obiektów 

usługowych na przeznacze-

nie pod zabudowę mieszka 

-niową jednorodzinną 

97. Ewelina 

Słowiakowska 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
86/2 

Moszyny 

RIVb0,2387; 

RV 0,03; Br-

RIVb 0,1578  

Pow. 0,4265 ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

98. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  36 RIVa0,02 Z działki rolnej na działkę 
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w mpzp Wola 

Kiełczyńska 

Pow. 0,02 ha zabudowy  zagrodowej 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 445 

Wola 

Kiełczyńska 

RIVa0,46; 

RIVb 0,04 

Pow. 0,50 ha 

99. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
43  

Rosołówka 

RIVb 0,66 

Pow. 0,66 ha 

Przekształcenie działki 

gruntów ornych na działkę  

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

100. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

145  

Domoradzice 
Br-RIIIb 0,17 
Pow. 0,17 ha 

Zmiana w mpzp z terenu 

zieleni nieurządzonej na 

teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

101. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

145  

Domoradzice 
Br-RIIIb 0,17 
Pow. 0,17 ha 

Zmiana w mpzp z terenu 

zieleni nieurządzonej na 

teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

               ROK 2016 

102. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

172  

Miłoszowice 

RIIIa 0,30; 

RIIIb 0,02; 

S-RIIIa 0,15 
Pow. 0,47 ha 

Wyłączenie działki z pro-

dukcji rolnej i przekształ-

cenie jej pod zabudowę 

mieszkaniową jednoro-

dzinną 

103. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

31 

 Jurkowice 
RIIIa 1,01 

Pow. 1,01 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

104. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

18  

Jurkowice 

RIIIa 0,41; 

RIIIb 0,09; 

Pow. 0,50 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę zabudowy 

zagrodowej 

105. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

34  

Wola 

Kiełczyńska 

RIIIb 0,27; 

RIVa 0,96; 

RIVb 0,42; 

Br-RIVb 0,27 

Pow. 1,92 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

106. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
86/2 

Moszyny 

RIVb 0,2387; 

RV 0,03; Br-

RIVb 0,1578 

Pow. 0,4265 

ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

107. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
82  

Budy 

RVI 1,8111; 

Br-RVI 

0,0889 

Pow. 1,90 ha 

Przekształcenie działki 

leśnej na działkę budowla 

-ną, ograniczenie terenu 

MN.7 na potrzebę budowy 

budynku gospodarczego 

108. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

67  

Domoradzice 

RIIIa 0,62; 

RIIIb 0,61; 

PsV 0,09; 

LsV 0,13 

Pow. 1,45 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę zabudo- 

-wy mieszkalnej jednoro-

dzinnej z dopuszczeniem 

funkcji usługowej 

109. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
128  

Rosołówka 

RIVa 0,08; 

ŁIV 0,05 

Pow. 0,13 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

 

110. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp w przypadku 

działki ewidencyjnej nr 

301 obręb Niedźwiedź 

może być niezbędna 

decyzja zgody na 

 

290/1 

Niedźwiedź 

RV 0,30; RVI 

0,15; PsV 0,20; 

LsV 0,32; N 0, 

03 

Pow. 1,00 ha 

Zmiana terenów 1.ZZL.71  

i 3.ZR.4 na tereny rekrea-

cyjne z możliwością budo-

wy domku letniskowego 

301 RV 1,87; RVI 
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odlesienie Niedźwiedź 2,13; PsV 0,62; 

LsV 0,13 
Pow. 4,75 ha 

111. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

145  

Domoradzice 
Br-RIIIb 0,17 

Pow. 0,17 ha 

Zmiana terenu działki  

z zieleni nieurządzonej na 

działkę budowlaną 

                 ROK 2017 

112. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

172 

Rosołówka 

RIVb 0,02; 

RV 0,17; 

Br-RV 0,06 

Pow. 0,25 ha 

Pismo o wycofanie poda-

nia wcześniejszego podania 

poz. lp. 91 niniejszej tabeli 

– utrzymanie funkcji rolnej 

113. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

61  

Domoradzice 

RIIIa 0,37; 

RIIIb 0,55; 

S-RIIIa 0,22; 

LsV 1,84; 

Br-RIIIa 0,12 

Pow. 2,74 ha 

Przekształcenie działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

114. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
43  

Rosołówka 

RIVb 0,66 

Pow. 0,66 ha 

Przekształcenie działki 

gruntów ornych na działkę  

budowlaną 

 

115. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
 

753/2  

Bogoria 

 

RIVb 1,19 

Pow. 1,19 ha 

Przekształcenie działki rol-

nej na działkę pod zabudo-

wę zagrodową z dopuszcze-

niem zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

116. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
109  Jurkowice Brak działki  

w ewidencji 

Przekształcenie działki rol-

nej na działkę terenu zabu-  

dowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej 
110 

Jurkowice 

RIVb 0,09; 

S-RIVb 0,53 

Pow. 0,62 ha 

                ROK 2018 

117. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

częściowo w mpzp, 

konieczna konsultacja z 

inwestorem planowanej 

budowy linii 10 kW 

322 

 Zimnowoda 

RIVb 0,36; 

RV 0,17 

Pow. 0,53 ha 

Wydłużenie terenu zabudo-

wy na potrzeby budowy 

budynku gospodarczego w 

mpzp znajduje się planowa-

na budowa linii 110 kW 
323 

 Zimnowoda 

RIVb 0,37; 

RV 0,15 

Pow. 0,52 ha 

118 Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

93/6  

Moszyny 

RV 1,0728; 

LsV 0,2592; 

Br-RV 0,0164; 

N 0,0220 

Pow. 1,3704 

ha 

Powiększenie w głąb 

działki terenu zabudowy na 

potrzeby budowy budynku 

gospodarczego 

 

119. 

Osoba prywatna  

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

80  

Ceber 
S-RIIIa 1,19 

Pow. 1,19 ha 

 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 726  

Wierzbka  
RIIIa 0,14 

RIIIb 0,05 

Pow. 0,19 ha 

120. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

1 

Moszyny 
RIIIb 0,53 

Pow. 0,53 ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

4/1  

Moszyny 
RIIIa 0,25 

RIIIb 0,55 

Pow. 0,80 ha 

 

121. 

 

Osoby prywatne 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
7 

Moszyny 

RIVa 0,66 

Pow. 0,66 ha 

 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 8  

Moszyny 

RIVa 0,29 

RIVb 0,03 

Pow. 0,32 ha 
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9  

Moszyny 

RIVa 0,25 

RIVb 0,06 

Pow. 0,31 ha 

122. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
14  

Moszyny 

RIVb 0,40 

RV 0,23 

Pow. 0,63 ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

123. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

86/1  

Moszyny 

RIIIa 0,36; 

RIIIb 0,12; 

RIVa 0,105; 

RIVb 0,7635; 

RV 0,10 

Pow. 1,4435 

ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

 

124. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
 

443/3  

Bogoria 

RV 0,1061 

Pow. 0,1061 

ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

(budynek mieszkalny) 

 

125. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
13  

Moszyny 

RIVa 0,07; 

RIVa 0,46; 

RV 0,12 

Pow. 0,65 ha 

 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

17 

 Moszyny 

RIVb 0,24; 

RV 0,10 

Pow. 0,34 ha 

 

126. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

4/2 

Moszyny 

RIVa 0,05; 

RIIIb 0,48; 

RIVa 0,03 

Pow. 0,56 ha 

 

 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

15 

Moszyny 

RIVb 0,41; 

RV 0,22 

Pow. 0,63 ha 

18 

Moszyny 

RIVa 0,15; 

RIVb 0,90; 

RV 0,30 

Pow. 0,34 ha 

19  

Moszyny 

RIVb 0,24; 

RV 0,10 

Pow. 1,35 ha 

127. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
394  

Moszyny 

RIVb 0,25; 

RV 0,06 

Pow. 0,31 ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

128. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
16  

Moszyny 

RIVb 0,41; 

RV 0,21 

Pow. 0,62 ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

129. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

3  

Moszyny 

RIIIa 0,10; 

RIIIb 0,53 

Pow. 0,63 ha 

Przekształcenie działki na 

działkę budowlaną 

130. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
131/1 

Budy 

RV 0,31; 

RVI 0,66 

LsV 1,74 

Pow. 2,71 ha 

Przekształcenie działki rol-

nej na działkę budowlaną 

(działalność agroturysty-

czna) 

 

131. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
109   

Jurkowice 

Brak działki 

w ewidencji 

Przekształcenie działki  na 

działkę budowlaną 

110  

Jurkowice 

RIVb 0,09; 

S-RIVb 0,53 

Pow. 0,62 ha 

132. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

145  

Domoradzice 
Br-RIIIB 0,17 
Pow. 0,17 ha 

Odrolnienie działki pod 

zabudowę domu jednoro-

dzinnego 
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133. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

138  

Mała Wieś 
RIIIa 0,75 

Pow. 0,75 ha 

Zmian tereny R (tereny 

rolnicze) na RM ( tereny 

zabudowy zagrodowej  

w gospodarstwach rolnych) 

134. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

84  

Mała Wieś 

RII 0,04; 

S-RII 0,07; 

Br-RII 0,07; 

RIIIa 0,15; 

RIIIb 0,08 

Pow. 0,41 ha 

Zmian lub likwidacja nie-

przekraczalnej linii zabudo-

wy 

                ROK 2019 

135. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

134 

Ujazdek 

RIIIb 0,17; 

RIVa 0,21; 

LsV 0,05 

Pow. 0,43 ha 

Przekwalifikowanie działki 

na działkę budowlaną 

136. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

446  

Pełczyce 

RIIIa 0,95; 

RIIIb 0,47; 

RIVa 0,16; 

ŁIV 0,05 

Pow. 1,63 ha 

Z działki rolnej na działkę 

pod zabudowę zagrodową 

 

137. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
112/2 

 Bogoria 

RIVb 0,21 

Pow. 0,21 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

138. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
112/1 

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

 

Zmiana przeznaczenia na 

działkę budowlaną 287/1  

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

287/2  

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

139. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
209  

Domoradzice 
RIIIa 0,60; 

RIIIb 0,36; 

Pow. 0,96 ha 

Zmiana przeznaczenia na 

działkę pod zabudowę za-

grodową z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

140. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

180  

Jurkowice 

RIVa 0,77; 

RIVb 1,42; 

ŁIII 0,27 

Pow. 2,46 ha 

Poszerzenie terenu budo-

wlanego do 180 m 

 

141. 

Osoba prywatna  

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

358/2 

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

Zmiana przeznaczenia na 

działkę pod zabudowę za-

grodową z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

 

142. 

Osoba prywatna  

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

30 

Zagorzyce 
RIIIa 0,89; 

RIIIb 0,04 
Pow. 0,93 ha 

 

 

 

Zmiana przeznaczenia  z te-

renu rolnego na teren pod 

zabudowę zagrodową z do-

puszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 

33 

Zagorzyce 
RIIIa 0,05; 

RIIIb 0,26; 

RIVa 0,17; 

S-RII 0,22; 

S-RIIIa 2,63 
Pow. 5,94 ha 

65 

Zagorzyce 
RII 0,16; 

RIIIa 1,74; 

RIIIb 0,84; 

RIVa 0,22 

RIVb 0,79 

Pow. 3,75 ha 

79 

Zagorzyce 

RIIIa 1,04; 

RIVb 0,08; 

ŁIV0,09 
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ŁV0,85 

Pow. 2,06 ha 

247 

Zagorzyce 
RII 0,28; 

RIIIa 0,84; 

RIIIb 0,09; 

RIVa 0,03; 

RIVb 0,07 

Pow. 1,44 ha 

248 

 Zagorzyce 

RII 0,20; 

RIIIa 0,74; 

RIIIb 0,07; 

RIVa 0,15; 

RIVb 0,05 

Pow. 1,26 ha 

311  

Szczeglice 

RIIIa 1,49; 

RIVa 0,08; 

RIVb 0,14; 

ŁIV 0,39 

Pow. 2,10 ha 

516 

Szczeglice 

RIIIa 0,07; 

RIIIb 1,0526; 

RIVa 0,1305 

Pow. 1,2531 

ha 

535 

Szczeglice 

RII 0,25; 

RIIIa 1,02; 

RIIIb 0,25 

Pow. 1,52 ha 

 

143. 

 

Osoby prywatne 

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

 

375  

Bogoria 

 

RIVb 0,32 

Pow. 0,32 ha 

Usunięcie projektowanej 

drogi wewnętrznej 4KDW 

12 i przeznaczenie działki 

pod zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną 

144. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

235  

Kiełczyna 

RIIIb 0,23; 

RIVa 0,77 

RIVb 0,25 

Pow. 1,25 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z terenu zieleni nieurządzo-

nej na teren zabudowy 

zagrodowej 

238  

Kiełczyna 
LsIV 2,77 

Pow. 2,77 ha 

 

 

 

145. 

Osoba prywatna  

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

724 

Bogoria 

RVI 0,11 

Pow. 0,11 ha 

 

 

 

Z działki rolnej za drogą 

 na działkę zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 

728 

 Bogoria 

RIVb 0,24; 

RV 0,30 

LsV 0,05 

Pow. 0,59 ha 

794 

Bogoria 

RIVb 0,18 

Pow. 0,18 ha 

915  

Bogoria 

RIVa 0,06; 

RIVb 0,35; 

RV 0,31; 

RVI 0,12; 

LsV 0,12; 

Lzr-RVI 0,12 

Pow. 1,08 ha 

956  

Bogoria 

Brak działki 

w ewidencji 

1003 

 Bogoria 

RV 0,56 

Pow. 0,56 ha 

146. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

98/3  

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,14; 

RV 0,17 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 
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Pow. 0,31 ha 

 

147. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

532  

Zimnowoda 

ŁVI 0,02;  

PsIII 0,09; 

PsIV 0,03 

Br-RIIIa 0,18 

Pow. 0,38 ha 

Przywrócenie funkcji 

zabudowy (0,24 ha) 

 

148. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

22  

Jurkowice  

RIIIa 0,37; 

RIVa 0,14 

Pow. 0,51 ha 

 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 481  

Witowice 

RIIIa 0,23; 

RIIIb 0,34; 

RIVa 0,27; 

Pow. 0,84 ha 

149. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

300/2  

Witowice 

RII 0,1222; 

B 0,0785; 

Pow. 0,2007 

ha 

Przekształcenie z terenu 

2.U.7 na tereny zabudowy 

zagrodowej z możliwością 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

150. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

61 

Domoradzice 

RIIIa 0,37; 

RIIIb 0,19; 

S-RIIIa 0,22; 

LsV 1,84; 

Br-R IIIa 0,12 

Pow. 2,74 ha 

 

Zmiana przeznaczenia  

z terenu zieleni nieurządzo-

nej (1.ZR.119) na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

151. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
58  

Bogoria 

RIVb 0,12 

Pow. 0,12 ha 

lub 

RV 0,20 

Pow. 0,20 ha 

Przekształcenie z terenu 

3.RM.27 na tereny zabu-

dowy zagrodowej z możli-

wością zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej 

152. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
86/1 

Bogoria 

Brak działki  

w ewidencji 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

 

153. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

674  

Wierzbka 

RIIIa 0,01; 

RIIIb 0,07 
RIVa 0,262 

Pow. 0,34 ha 

 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

676  

Wierzbka 

RIVa 0,11 

Pow. 0,11 ha 

 

154. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

134  

Kolonia Bogoria 

RV 0,17 

PsV 0,01 

Pow. 0,18 ha 

Zmiana przeznaczenia na 

działkę pod zabudowę 

mieszkaniową jednoro-

dzinną 

155. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

207/1 Jurkowice RIIIb 0,05; 

RIVa 1,72; 

Br-RIVa 0,16 

Pow. 1,93 ha 

Przekształcenie z działki na 

działkę  

budowlaną 

156. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

165  

Rosołówka 

RVI 0,62; 

PsV 0,11; 

PsVI 0,10 

Pow. 0,83 ha 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

157. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

80  

Witowice 

RIIIa 0,81; 

RIIIb 0,01 
Pow. 0,82 ha 

 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

158. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp w przypadku 

działki ewidencyjnej nr 

331 obręb Moszyny 

239  

Moszyny 

RVI 0,06 

Pow. 0,06 ha 

 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną (grunty klasy V 
240 

Moszyny 

RVI 0,33 

Pow. 0,33 ha 
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może być niezbędna 

decyzja zgody na  

odlesienie 

331 

Moszyny 

RV 0,73 

RVI 0,65 

LsV 1,00 

Pow. 2,38 ha 

i VI) 

159. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* w 

przypadku działki o nr 

ewid. 144/1 obręb 

Miłoszowice 

144/1 

Miłoszowice  

RII 0,4038; 

RIIIa 0,1836; 

RIII b 0,15; 

PsIII 0,17 

Pow. 0,9074 ha 

 

Przekształcenie działki  

na działkę pod zabudowę 

mieszkaniową jednoro-

dzinną 

408/1  

Kiełczyna 

RV 0,80 

RVI 0,02 

Pow. 0,52 ha 

160. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

103/1 

Miłoszowice 

RIIIa 0,25; 

RIIIb 0,20 
Pow. 0,45 ha 

 

Przekształcenie działki  

na działkę pod zabudowę 

mieszkaniową jednoro-

dzinną 

104/1 

Miłoszowice 

RIIIa 0,25; 

RIIIb 0,20 
Pow. 0,45 ha 

 

161. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

18 

 Mała Wieś 

RII 0,23; 

RIIIa 0,80; 

RIVa 0,71 

Pow. 1,74 ha 

Przekształcenie na tereny 

zabudowy zagrodowej  

z możliwością zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 

162. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

533  

Zimnowoda 

ŁVI 0,02 

PsIII 0,03 

Br-RIIIa 0,22 

Pow. 0,27 ha 

Przywrócenie funkcji 

zabudowy z działki 

niebudowlanej (wcześniej 

działka była zabudowana 

przez blisko 100 lat) 

163. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

82 

Budy 

RVI 1,8111; 

Br-RVI 0,0889 

Pow. 1,90 ha 

Powiększenie ternu MN.7  

o ok. 15 m z terenu 1.ZZL.6 

164. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

300/2 

Witowice 

RII 0,1222; 

B 0,0785; 

Pow. 0,2007 ha 

Zmian przeznaczenia  

z 2.U.7 na działkę 

budowlaną 

 

165. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

259/2  

Witowice 

Brak działki  

w ewidencji 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

166. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

364/2 Jurkowice Br-RIIIa 0,04; 

Pow. 0,04 ha 

Przesunięcie linii zabudowy 

pod budynek usługowy 

 

167. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

115  

Kiełczyna 

RIIIa 0,21; 

RIIIb 0,10; 

RIVa 0,28; 

ŁIII 0,20; 

PsIII 0,13 

Pow. 0,92 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z zabudowy zagrodowej na 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

116 

 Kiełczyna 

RIIIa 0,04; 

RIIIb 0,05; 

RIVa 0,14; 

RIVb 0,06; 

ŁIII 0,05; 

PsIV 0,02 

Pow. 0,36 ha 

 

 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

111  

Kiełczyna 

RIIIa 0,21; 

RIIIb 0,10; 

Zmiana przeznaczenia  

z zabudowy zagrodowej na 
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168. potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

RIVa 0,28; 

ŁIII 0,20; 

PsIII 0,13 

Pow. 0,92 ha 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

169. 

 

Osoba prywatna  

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

39/1  

Jurkowice 

RIIIa 0,54; 

RIVa 0,23; 

Pow. 0,77 ha 

 

 

Zmiana przeznaczenia  

gruntów rolnych na działki 

budowlane (zabudowa 

mieszkaniowa) 

491 

Witowice 
RIIIb 0,61 

Pow. 0,61 ha 

494 

Witowice 
RIIIb 0,11 

Pow. 0,11 ha 

496 

Witowice 

RIVa 0,21 

Pow. 0,21 ha 

170. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

31  

Jurkowice 
RIIIa 1,01 

Pow. 1,01 ha 

Zmiana przeznaczenia  z te-

renu rolnego na teren pod 

zabudowę zagrodową 

171. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
531/5 

Kiełczyna (Bogoria 

przy ul. Osiedlowej) 

 

RVI 0,25 

Pow. 0,25 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z terenu zieleni nieurządzo-

nej (1.ZR.119) na teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

 

172. 

 

 

Helena i Jan 

Suska 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
1/1 

Rosołówka 

RIVb 0,24; 

RV 0,42; 

RVI 0,14 

Pow. 0,80 ha 

 

 

Zmiana przeznaczenia  

w częściach charakter: 

leśny, rolny, budowlany. 

Planowana zabudowa na 

cele usługowe: park 

rozrywki wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą 

2 

Rosołówka 

RIVb 0,43; 

RV 0,65; 

RVI 0,43 

Pow. 1,51 ha 

3 

Rosołówka 

RV 1,75; 

RVI 0,58 

Pow. 2,33 ha 

79 

Rosołówka 
RV 0,57 

Pow. 0,57 ha 

80 

Rosołówka 
RV 0,19 

Pow. 0,19 ha 

81/1 

Rosołówka 
RV 0,02 

Pow. 0,02 ha 

82 

Rosołówka 
RV 0,15; 

RVI 0,10 

Pow. 0,25 ha 

83 

Rosołówka 
ŁV 0,19 

Pow. 0,19 ha 

90/2 

Rosołówka 
Brak działki 

w ewidencji 

554/2 

Rosołówka 
Brak działki 

w ewidencji 

 

173. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
 

93/4  

Moszyny 

RV 0,5913; 

RVI 0,1669; 

ŁV 0,1058; 

LsV 0,1992 

Pow. 1,0836 

ha 

Przesunięcie pasa zieleni na 

działce w jej głąb 

174. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
422/1 

Ziemnowoda 

RIVb 0,09; 

RV 0,36; 

RVI 0,05 

Pow. 0,50 ha 

Możliwość zabudowy domu 

jednorodzinnego, dostęp do 

drogi asfaltowej, niezbędne 

media 

175. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  843 Bogoria RIVb 0,20 Zmiana przeznaczenia pod 
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w mpzp Pow. 0,20 ha zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

176. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
15 

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,15; 

R V 0,48 

Pow. 0,63 ha 

Zmiana przeznaczenia pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

17/2  

Kolonia Bogoria 

RIVb 1,12; 

R V 0,55; 

S-RIVb 0,05 

Pow. 1,72 ha 

177. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
137 Rosołówka RIVb 0,07; 

ŁV 0,02; 

ŁVI 0,01 

PsIV 0,04 

Pow. 0,14 ha 

Zmiana przeznaczenia pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

 

178. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
169 

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,49; 

R V 0,54 

Pow. 1,03 ha 

Zmiana przeznaczenia  z te-

renu rolnego na teren rolno-

budowlany 

170 

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,49; 

R V 0,27; 

RVI 0,33 

Pow. 1,09 ha 

171/1 

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,35; 

R V 0,28 

Pow. 0,63 ha 

 

179. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp  

286 

Zimnowoda 

LsV 0,15 

Pow. 0,15 ha 

Zmiana przeznaczenia  

działek na budowlano-

mieszkaniowe 305 

Zimnowoda 
LsIV 0,40 

Pow. 0,40 ha 

415 

Zimnowoda 
LsV 0,25 

Pow. 0,25 ha 

416 

Zimnowoda 
RIVb 0,15; 

RV 0,64; 

RV 0,09 

Pow. 0,88 ha 

 

180. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

 

118 Jurkowice 

S-RIIIa 0,14; 

Br-RIIIa 0,11 
Pow. 0,25 ha 

Zmiana przeznaczenia  

z 1.ZR.104 na tereny 

zabudowy zagrodowej 

 

 

 

 

181. 

Osoba prywatna  

 

 

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

10 

Zimnowoda  

 

RIVb 0,14; R 

V 0,72; RVI 

0,30; LsIV0,24 

Pow. 1,40 ha 

 

 

 

 

Przekształcenie działek pod 

budownictwo 

jednorodzinne i zagrodowe 

40 

Zimnowoda 
R V 1,26; 

PsV0,10 

Pow. 1,36 ha 

40/2 

Zimnowoda 
Brak działki  

w ewidencji 

42 

Zimnowoda 
RIVb 0,51; R 

V 0,97; RVI 

0,02; Br-RVI 

0,06 

Pow. 1,56 ha 

182 

Zimnowoda 
PsV0,04 

Pow. 0,04 ha 

186 

Zimnowoda 
PsIV0,06 

Pow. 0,06 ha 

186/2 

Zimnowoda 
Brak działki  

w ewidencji 
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187 

Zimnowoda 
Br-RVIa 0,21 

Pow. 0,21 ha 

187/2 

Zimnowoda 
Brak działki  

w ewidencji 

249 

Zimnowoda 
RIVa 0,08; 

RV 0,03 

Pow. 0,11 ha 

251 

Zimnowoda 
RIVb 0,04; 

R V 0,31 

Pow. 0,35 ha 

252 

Zimnowoda 
RIVb 0,05; 

R V 0,30 

Pow. 0,35 ha 

254 

Zimnowoda 
RIVa 0,09; 

R V 0,03 

Pow. 0,12 ha 

257 

Zimnowoda 

RIVb 0,13; 

R V 0,62 

Pow. 0,75 ha 

308 

Zimnowoda 
RV 0,28; 

RVI 0,02 

Pow. 0,30 ha 

320 

Zimnowoda 
RIVb 0,32; 

R V 0,18 

Pow. 0,50 ha 

321 

Zimnowoda 
RIVb 0,28; 

R V 0,16 

Pow. 0,44 ha 

346 

Zimnowoda 
RIVa 0,07; 

R V 0,16 

Pow. 0,23 ha 

348 

Zimnowoda 
RIVa 0,03; 

RIVb 0,01; 

R V 0,17 

Pow. 0,21 ha 

378/2 

Zimnowoda 

 

RV 0,60; 

R VI 0,23 

PsVI 0,06 

Pow. 0,89 ha  

379/1 

Zimnowoda 
R V 0,20 

Pow. 0,20 ha 

393 

Zimnowoda 
RIVb 0,16; 

R V 0,18 

Pow. 0,34 ha 

394 

Zimnowoda 
RIVb 0,14; 

R V 0,08 

Pow. 0,22 ha 

395 

Zimnowoda 
RIVb 0,17; 

R V 0,15 

Pow. 0,32 ha 

396 

Zimnowoda 
RIVb 0,16; 

R V 0,10 

Pow. 0,26 ha 

413 

Zimnowoda 
R V 0,31 

Pow. 0,31 ha 

414   

Zimnowoda 
RIVb 0,15; 

R V 0,64 

RVI 0,04 

Pow. 0,83 ha 
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417 

Zimnowoda 
R V 0,11 

Pow. 0,11 ha 

418 

Zimnowoda 
RIVb 0,07; 

R V 0,30 

RVI 0,03 

Pow. 0,40 ha 

434 

Zimnowoda 
Br-RIVb 0,04 

Pow. 0,04 ha 

435 

Zimnowoda 

RIVb 0,09; 

R V 0,68 

Pow. 0,77 ha 

456 

Zimnowoda 

RIVa 0,04; 

RIVb 0,33; 

R V 0,13  

RVI 0,11; 

Pow. 0,61 ha 

457/1 

Zimnowoda 
RIVb 0,15; 

R V 0,06  

RVI 0,08; 

Pow. 0,29 ha 

540 

Zimnowoda 
Br-RIVb 0,02 

Pow. 0,02 ha 

545/20 

Zimnowoda 
R V 0,32 

Pow. 0,32 ha 

545/21 

Zimnowoda 
R V 0,32 

Pow. 0,32 ha 

545/22  

Zimnowoda 

RIVb 0,04; 

R V 0,31 

Pow. 0,35 ha 

333 

Bogoria 

RVI 0,47; 

LsV 0,14; 

LsVI 0,05 

N 0,13 

Pow. 0,79 ha 

753/2 

Bogoria 

RIVb 1,19 

Pow. 1,19 ha 

787 

Bogoria 

RIVb 0,15 

Pow. 0,15 ha 

800 

Bogoria 

RIVb 0,29 

Pow. 0,29 ha 

1094 

Bogoria 

RVI 0,60; 

N 0,07 

Pow. 0,67 ha 

182. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
138/6  

Kolonia. Bogoria 

RIVb 0,18; 

R V 0,69 

Pow. 0,87 ha 

Zmiana przeznaczenia pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

 

183. 

Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
362 

Moszyny 

RV 10,51; 

RVI 0,32; 

LsV 0,05; 

Lzr-RVI 0,39 

Pow. 1,27 ha 

Przekształcenie z terenów 

rekreacyjnych na tereny 

zabudowy zagrodowej  

z możliwością dopuszcze-

nia zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej 363  

Moszyny 

RV 1,06; 

RVI 0,97; 

LsV 0,17; 

Lzr-RVI 0,61 

Pow. 2,81 ha 

184. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
98/5  

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,14; 

RV 0,19 

Pow. 0,33 ha 

Zmian na działkę 

budowlaną 

Potrzebna zgoda 
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współwłaściciela Piotra 

Walczyka 

185. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
259/1  

Witowice 

Brak działki  

w ewidencji 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

186. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

76  

Budy 

RIVb 0,33 

RV 0,09; 

RVI 0,27; 

PsV 0,07 

Pow. 0,76 ha 

Przekształcenie na działkę  

budowlaną 

 

187. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

105  

Domoradzice 

RIIIa 0,22; 

RIIIb 0,25; 

RIVa 0,12 

Pow. 0,59 ha 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

 

188. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

503 Zimnowoda RIVb 0,1248; 

RV 0,2705; 

RVI 0,0208; 

PsIV 0,0624 

Pow. 0,4785 

 ha 

 

Przesunięcie terenu 

1.RM.98 zabudowy zagro-

dowej w głąb działki o ok. 

60 m 

505 Zimnowoda RIVb 0,1403; 

RV 0,1636; 

RVI 0,0117; 

PsIV 0,0584 

Pow. 0,3740 

 ha 

189. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

119 

 Jurkowice 

S-RIIIa 0,07; 

Br-RIIIa 0,11 
Pow. 0,18 ha 

Zmiana przeznaczenia z 

terenów zieleni urządzonej 

na tereny zabudowy 

zagrodowej 

190. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

156  

Rosołówka 

RIVb 1,41; 

RV 0,01 

Pow. 1,42 ha 

Przekształcenie działki 

rolniczej na zabudowę 

zagrodową bądź wyłącznie 

mieszkaniową  

 

191. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

199 

 Zagorzyce 

RIIIb 0,75; 

ŁIV 0,15 

Pow. 0,90 ha 

Przekształcenie z działki 

rolnej na działkę  

budowlaną 

211  

Zagorzyce 

RII 0,30; 

RIIIa 1,20; 

RIIIb 0,04; 

RIVa 0,19 

RIVb 0,15 

Pow. 1,88 ha 

192 Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
208/6  

Bogoria  

Brak działki 

w ewidencji 

Zmiana przeznaczenia na 

zabudowę zagrodową  

z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i zabudowy letnis-

kowej 

209/4  

 Kolonia Bogoria 

RIVb 1,0234; 

R V 1,4020 

Pow. 2,4254 

ha 

193. Osoby prywatne Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
16/2  

Kolonia Bogoria 

RIVb 0,71; 

RV 0,27 

Pow. 0,98 ha 

     

Przekwalifikowanie  na 

działkę budowlaną 

 

194. 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
214 

Bogoria  

RIVb 0,05; 

RV 0,03 

Pow. 0,08 ha 

 

Przekwalifikowanie   

na działkę budowlaną 

215  

Bogoria 

RIVb 0,05; 

RV 0,03 

Pow. 0,08 ha 

195. 

 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
1071  

Bogoria 

RIVb 0,30 

Pow. 0,30 ha 

Przekwalifikowanie  

 na działkę budowlaną 
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196. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
115 

Bogoria 

RV 0,07 

Pow. 0,07 ha 

 

Przekwalifikowanie  na 

działkę budowlaną 363  

Bogoria 

RIVb 0,21 

Pow. 0,21 ha 

 

197. 

 

 

Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp 
389  

Niedźwiedź 

RV 0,07 

RVI 0,43 

LsVI 0,09 

Pow. 0,88 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

469  

Niedźwiedź 

RVI 0,22 

Pow. 0,22 ha 

479 

Niedźwiedź 

S-RVI 0,04; 

Br-RVIa 0,01 

Pow. 0,05 ha 

198.  Osoba 

prywatna 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

73  

Domoradzice 

RIIIa 0,69; 

RIIIb 0,62; 

RIVa 0,36 

Pow. 1,66 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną, poszerzenie 

terenu 1RM 21 – tereny 

zabudowy zagrodowej 

 

199. 

 

Osoby prywatne 

 

Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

334/1 

Przyborowice 

Br-RIVa 

0,0984 

Pow. 0,0984 

ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

335 

Przyborowice 

RIIIa 0,33; 

RIIIb 0,18; 

RIVa 0,12 

Pow. 0,39 ha 

 

Z działki rolnej na działkę 

inwestycyjną 

484 

Przyborowice 

RIIIa 0,01; 

Pow. 0,01 ha 

200. Osoba prywatna Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

200  

Zagorzyce 

RII 0,16; 

RIIIa 0,14; 

RIIIb 0,04 

Pow. 0,39 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

201. Osoba prywatna  Uwzględnić zmianę  

w mpzp 

606 

Budy 

RV 0,26; 

RVI 046; 

LsIV 0,37 

Pow. 1,09 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną 

202. Osoba prywatna  Uwzględnić zmianę w 

mpzp 
352  

Moszyny 

RVI 1,62; ŁV 

0,34; ŁIV 0,11; 

 Lzr-RVI 0,33; 

 N 0,03 

Pow. 2,43 ha 

Z działki rolnej na działkę 

produkcyjną i usługową 

203. Osoba prywatna  Uwzględnić zmianę w 

mpzp 
554  

Bogoria 

RV 0,75; 

LsV 0,06; 

Br-RV 0,05 

Pow. 0,86 ha 

Z działki rolnej na działkę  

z zabudową zagrodową,  

z możliwością zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 

204. Osoba prywatna  Uwzględnić zmianę w 

mpzp 
424  

Zimnowoda 

RIVb 0,11; 

RV 0,36; 

RVI 0,08 

Pow. 0,55 ha 

Z działki rolnej na działkę  

z zabudową zagrodową 

205. Osoba prywatna  Uwzględnić zmianę  

w mpzp; może wystąpić 

potrzeba uzyskania 

decyzji o odrolnieniu* 

210  

Ceber 

RIIIa 0,14; 

RIVa 0,28 

Pow. 0,42 ha 

Z działki rolnej na działkę 

budowlaną zmiana w mpzp 

i studium 

Objaśnienia:  mapa EWGiG – mapa Ewidencji Gleb i Gruntów z mapy zasadniczej Starostwa Powiatowego  

w Staszowie – strona internetowa geopotal 2 –  

http://staszow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmsmylayers=+granice+  – wizytowana 01.07-29.07.2019 r. 

Wnioskodawca* - pełne dane dotyczące wnioskodawcy znajdują się w dokumentach złożonych do Urzędu Gminy w 

Bogorii  oraz w załączniku nr 1 do opracowania 

 

Przeznaczenie terenu (informacja w kolumnie 6): 
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 Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

 Zabudowa 

zagrodowa 

 Zabudowa 

usługowa 

 Zabudowa 

produkcyjna 

 

 Zalesienie 

 

 Użytkowanie 

rolne 

    

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków przekazanych przez Urząd Gminy w Bogorii w lipcu 2019 r. i 

strony internetowej http://staszow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+  – 

wizytowanej  01.07-29.07.2019 r. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli – kolumna 5 potencjalnie 98 wniosków będzie wymagało 

uruchomienia dodatkowych prac związanych z przeprowadzeniem  procedury odrolnienia 

lub odrolnienia (odrolnienie – 95, odlesienie – 3).  

 

2.6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie 

sporządzania 

Aktualnie nie są prowadzone, żadne prace projektowe związane ze sporządzaniem zmiany  

obowiązujących lub sporządzaniem nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze gminy Bogoria. 

 

2.7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 

Bogoria, które utraciły ważność 

Gmina Bogoria nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

utraciły swoją ważność. Wszystkie mpzp są obowiązujące. 

 

2.8. Ocena postępów w opracowywaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Bogoria ma pokrycie w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego w 100,00%  powierzchni gminy – ryc. 8, ryc. 9, ryc. 10-31. 

Władze Gminy Bogoria planują intensywne prace związane z  wprowadzeniem zmian  

w zagospodarowaniu terenów gównie pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z potrzebami 

zgłaszanymi przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 

Jednak uchwała ta do dnia dzisiejszego nie została poddana dalszej procedurze wykonawczej ze 

względu na przygotowywane systemowe zmiany przepisów z zakresu planowania przestrzennego, 

urbanistyki, architektury i prawa budowlanego, które zostaną wprowadzone w przyszłości zgodnie  

z zapowiedziami medialnymi. 
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2.9. Inwestycje celu publicznego w gminie Bogoria  

Jak już wcześniej wspominano zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane są dla obszarów, które nie posiadają 

obowiązującego planu miejscowego. 

Natomiast w  obszarach, na których obowiązują miejscowe plany, nie są wydawane decyzje  

o ustaleniu warunków zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Taki stan rzeczy występuje w gminie Bogoria, która posiada plan zagospodarowania przestrzennego 

dla całego obszaru gminy. 

Aktualnie realizowane są w gminie lub w najbliższej przyszłości będą realizowane 

następujące inwestycje celu publicznego, które ze względu na swój charakter nie wymagają zmiany 

studium i planów miejscowych: 

 projekt pn. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na 

obszarze Gminy Bogoria. Projekt realizowany jest w ramach Działania 3,4. Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów, dotyczących 

modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. 

Zarząd Województwa na realizację powyższego projektu przyznał gminie Bogorii środki  

w wysokości 2 516 267,13 PLN, które stanowią 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych 

przy zaangażowaniu środków własnych gminy w wysokości 444 045,37 PLN. Realizacja 

projektu obejmuje wymianę oświetlenia tradycyjnego  na LED w ilości 1203 szt., montaż 

systemu zarządzania oświetleniem ulicznym oraz lamp solarnych na terenie gminy. Celem 

projektu jest: 

  ̶  ograniczenie zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym na terenie 

gminy Bogoria, 

  ̶  ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko.  

Termin ukończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2020 r.  

 projekt pn. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bogoria dający możliwości dofinansowania 

do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii 

elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych (m.in. instalacje wykorzystujące energie 

słoneczną – fotowoltaika, korektory słoneczne; pompy ciepła, energię biomasy) w 

gospodarstwach domowych. Projekt ten wymaga wykonania audytu energetycznego dla 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na koszt jego właściciela. projekt będzie realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych,  
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 Powstanie placówki – świetlica Arka, która zapewni wsparcie dla prawie 60 osób z rodzin 

potrzebujących pomocy społecznej (16 rodzin) w gminie Bogoria. W świetlicy będą 

prowadzone zajęcia terapeutyczne (psychologiczne, pedagogiczne) a w szczególności również 

dla dorosłych – artystyczne, sportowe, projektowania wnętrz i ogrodów a dla dzieci – język 

angielski, język polski, matematyka, informatyka. Wartość inwestycji wyniesie ponad  730 000 

zł, w tym wartość dofinansowania wyniesie 678 244,29 zł z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zakładany czas realizacji projektu 

obejmuje okres od lipca 2019 roku do kwietnia 2021 roku.       

 Widoczny jest znaczący postęp w zakresie wykonania inwestycji celu publicznego 

zabezpieczających dostęp do infrastruktury  sieci zaopatrzenia w wodę (98% mieszkańców 

gminy posiada dostęp do sieci wodociągowej) i do instalacji w gospodarstwach domowych 

urządzeń do wytwarzania odnawialnej energii (ogniwa słoneczne i fotowoltaiczne). Długość 

sieci gazowniczej w Gminie wynosi 43 km. 

Spośród zrealizowanych przez Gminę Bogoria inwestycji publicznych w ostatnim czasie należy 

wymienić m.in.: 

 Rozbudowę i modernizację Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach – Gmina Bogoria. 

Projekt ten był realizowany we współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej”, Oś priorytetowa „Sprawne usługi publiczne”. Inwestycja została 

współfinasowana w kwocie 2 807 401,36 PLN z Funduszy Europejskich a kwota 935 300,36 

PLN stanowiła wkład własny Gminy Bogoria. Celem bezpośrednim projektu było: Wyrównanie 

szans edukacyjnych oraz wzrost jakości poziomu kształcenia poprzez rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w Jurkowicach. Natomiast bezpośredni projektu wpisywał się w cel szczegółowy 

działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w ramach RPOWŚ 2014-2020 

„Poprawa dostępności infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół” w tym m.in.: 

 poprawę dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej w gminie 

Bogoria, 

 wzrost komfortu dzieci i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i jej zaplecza, 

 poprawę warunków prowadzenia zajęć, 

 wyrównanie szans rozwoju dzieci z obszarów wiejskich, 

 zwiększenie poziomu integracji z osobami niepełnosprawnymi i zapewnienie im możliwości 

korzystania z nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, 

 poprawę jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców. 

 Zrealizowana inwestycja polegała na: 

 budowie nowego bloku żywieniowego na potrzeby szkoły podstawowej oraz dwu- oddziałowego 

przedszkola, 

 termomodernizacji istniejącej części budynku (izolacja ścian, wymiana okien i drzwi), 
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 budowie kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne do mini piłki nożnej, piłki ręcznej, 

siatkówki i koszykówki), 

 zagospodarowaniu terenu wokół Zespoły Placówek Oświatowych (przebudowa istniejącego 

ogrodzenia, budowa opaski wokół budynku, budowę dojazdów, w tym drogi pożarowej, miejsc 

postoju, ciągów pieszych, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

 

 W ostatnich latach wzrósł dostęp mieszkańców gminy do systemu prowadzenia zdrowego trybu 

życia w zakresie uprawiania sportu przez mieszkańców w różnym wieku i na różnym poziomie 

zainteresowania (kryta pływalnia z rozbudowanym węzłem rekreacyjnym, boiska sportowe 

zadaszone i odkryte, korty tenisowe, stadion sportowy i inne w Staszowie – 9 km od Bogorii). 

Reasumując można stwierdzić, że poza terenami wyznaczonymi pod zabudowę znaczącym 

źródłem przyrostu trenów zabudowanych jest rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków oraz 

„dogęszczenie” działek już zabudowanych. Taki stan rzeczy faktycznie prowadzi do uporządkowania 

ładu przestrzennego ogranicza rozproszenie zabudowy i chroni krajobrazy otwarte a taki stan rzeczy 

przekłada się na ochronę przestrzeni planistycznej. Aktualnie w Polsce mamy uruchomione tle 

terenów pod zabudowę, które mogłyby zaspokoić potrzeby prawie 380 mln populacji Polaków,  

a faktycznie mamy 10 razy mniej mieszkańców. W ostatnim 15 latach pojawiły się bądź są w trakcie 

realizacji zadania o charakterze inwestycyjnym jakościowo ważne, które kształtują nowy wizerunek 

gminy i miejscowości gminnych. Do zadań tych z zakresu inwestycji celu publicznego należy:   

przebudowa i modernizacja dróg publicznych na obszarze gminy,  kontynuacja budowy 

infrastruktury technicznej w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ostatnio głównie 

sieci kanalizacyjnej jak również wzbogacanie pozostałej infrastruktury technicznej dla potrzeb 

rozwoju ukierunkowanej turystyki specjalistycznej, budowa obiektów wsparcia społecznego 

(żłobek, świetlica Arka, dom seniora), utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej z nowymi 

terenami inwestycyjnymi. 
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3. Zmiany przepisów prawa oraz nowelizacji ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw odnoszących się do 

planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) była zmieniana siedem razy. Wspomniane zmiany wprowadzono 

poniższymi ustawami a przedostatnią obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP: 

1. Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1413), 

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami  (Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804), 

3. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2011 nr 153 poz. 901), 

4. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 405), 

5. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1713). 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.). 

7.  

Natomiast 30 września 2016 r. został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień 

międzyresortowych projekt ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany. W czasie konsultacji 

uczestniczyło ponad 3400 osób i odbyło się ponad 20 spotkań konsultacyjnych, w tym również  

w województwie świętokrzyskim.   który został poddany konsultacjom społecznym i obecnie 

finalizowany jest etap wprowadzania poprawek po tych konsultacjach. Zgodnie z wcześniejszymi 

zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nowa ustawa miała obowiązywać od 01 

stycznia 2018 r. 

Od 2018 r. problematyka rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego znalazła się  

w zadaniach realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które nadzoruje również 

Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Techniki Budowlanej, Krajowy Instytut Polityki 

Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Krajowy Zasób Nieruchomości. 

Od 30 czerwca 2018 r. będzie obowiązywać: 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) 

określa zasady wsparcia dla przedsiębiorców na realizację nowych inwestycji, organ właściwy  

w ramach wspierania i jego kompetencje oraz zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnymi 

za wspieranie nowych inwestycji. 
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- Projekt ustawy z 19 czerwca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, który określa zasady oraz procedury 

przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także 

standardy ich realizacji. W etapie przygotowania inwestycji mieszkaniowej wymagana będzie 

koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, która będzie uzasadniać rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości  

i okolicy, w której inwestycja mieszkaniowa ma być realizowana.  

Miejsce lokalizacji inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących  określa art.5 ust. 1-4 

Projektu ustawy, który stanowi:  

1.(…) Inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących nie lokalizuje się na terenach 

podlegających ochronie przed lokalizowaniem lub zabudową na podstawie odrębnych przepisów, 

chyba, że w trybie przepisów przewidujących tę ochronę inwestor uzyska zgodę na lokalizację 

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do otuliny form ochrony przyrody, rodzinnych ogrodów 

działkowych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

3. Inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest 

sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. 

4. Warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były 

wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie 

funkcje te nie są na tych terenach realizowane.(…). 

Przygotowaniem do realizacji inwestycji mieszkaniowej jest sporządzenie  Koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej. Koncepcja ta winna zawierać w części graficznej wizualizację 

proponowanego zagospodarowania sporządzoną w sposób umożliwiający zapoznanie się  z nią 

osób nieposiadających wiedzy specjalistycznej oraz części tekstowej zawierającej w szczególności 

informacje w zakresie: 

1) struktury funkcjonowania zabudowy i zagospodarowania, w szczególności określenia 

podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania; 

2) układu urbanistycznego zespołu zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów  

o funkcji podstawowej; 

3) przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych  

i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanego zagospodarowania; 

4) etapów realizacji proponowanego zagospodarowania; 

5) powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi. 

Prawo do sporządzenia powyższej koncepcji określa art. 6 ust. 4 Projektu ustawy.  

Inwestor występuje do Rady Gminy za pośrednictwem wójta  z wnioskiem o ustalenie lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej (art. 7). Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji lub 
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odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji  w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora 

wniosku. Przy podejmowaniu uchwały rada gminy bierze pod uwagę: 

- stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy, 

- potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

3.1. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogoria 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bogoria zostało sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.). Od czasu 

uchwalenia Studium wprowadzono w nim IV zmiany o charakterze „lokalnym”.  

 

3.1.1.  Ocena zgodności Studium z przepisami ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustawy i inne akty prawne zmieniające ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym od lipca 2003 r. (tzn. od początku obowiązywania obecnej 

ustawy o planowaniu przestrzennym) wprowadziły lub zmieniły formę następujących zapisów do 

powyższej ustawy. Zmiany został zaznaczone w poniższym tekście boldem i kursywą: 

,,Art. 10. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 

miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 
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8)  stanu prawnego gruntów; 

9)  występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych 

oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

2. W studium określa się w szczególności: 

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 

lit. d: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w prze znaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

2) (uchylony); 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzenne go województwa  

i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust.1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r.  

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.5)); 
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14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

14a) obszary zdegradowane; 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie. 

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,  

a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu  

i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.” 

oraz wprowadzono do art. 10 pkt.: 

,,3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m
2
, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. 

3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.” 

      Nowelizacja ustawy określa także sposób dokonywania bilansów terenów (zmiana 

wprowadzona Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji): 

,,Art. 10.5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno: 

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz 

demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a-c, 

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni 

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, 

rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną  

w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość 

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wy rażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, 

w podziale na funkcje zabudowy; 

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa 

w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, o której 

mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, o którym mowa w pkt 1: 

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – nie  

przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, 

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale n a funkcje zabudowy – bilans  

terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza 
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obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego 

bilansu; 

5) określa się: 

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane  

z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku,  

o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, 0 których mowa W pkt 5 lit. b, przekraczają 

możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu dostosowania 

zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 

6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie analizy wariantów 

lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich lub części z nich, także  

w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi W ramach prac nad projektem studium. 

7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się pod 

uwagę: 

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania  

w stosunku do wyników analiz nie więcej niż 0 30 %. 

Zgodnie z powyższymi zagadnieniami studium powinno podlegać aktualizacji związanej  

z zagadnieniami wynikłymi z audytu krajobrazowego sporządzonego przez zarząd województwa 

zapisami wynikłymi z obowiązywania ustawy o rewitalizacji. 

Studium powinno także wyznaczyć tereny pod planowane obiekty handlowe o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m
2
, jeżeli jest taka potrzeba. 

Zgodnie z prowadzoną gospodarką przestrzenną gminy, studium należy także aktualizować  

w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie 

oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

 

3.1.2.  Ocena zgodności Studium z przepisami odrębnymi 

Adekwatnie do roku 2013 w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bogorii nie zostały zastosowane następujące obowiązujące dokumenty 

planistyczne wyższego stopnia: 

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 ( z perspektywą do roku 2030), 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego przyjęty Uchwałą  

nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskie go z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, 
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zwany dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 przyjęta Uchwałą nr XXXIII 

/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. 

Ustawa z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) w zakresie zgodności Studium z przepisami odrębnymi powiązana 

jest również z następującymi odrębnymi aktami prawnymi: 

1. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 162. 

2. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t. j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 

945 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U.  

z 2019 r.,  poz. 654). 

4. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

452 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. 2015 r.  poz. 1890  

z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1398 z późn.  

zm.).  

7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji  

w zakresie sieci przesyłowych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 404). 

8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z  2019 r. 

poz. 1295 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990  

z późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 

ze zm.). 

12. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). 

13.  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954  

z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Prawo  wodne (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 

15. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (t.j. Dz. U. 

2018, poz. 1345 z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2062 z póź. zm.). 
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17. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  (t. j. Dz. U. z 2 czerwca 

2017 r. poz. 1074). 

18.  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. 2018, poz. 2081 z póź. zm). 

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799). 

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 

121 ze zm.). 

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). 

22. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2017). 

23. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2067 z późn. zm.). 

Obowiązujące studium nie jest aktualne w związku z powyższym zasadnym jest opracowanie 

nowego studium dla obszaru gminy Bogoria. Ponieważ należy doprowadzić do zgodności Studium  

z obwiązującą ustawą o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1945 z póź. zm.). 

Niezbędnym dokumentem, który należy opracować na etapie sporządzania projektu zmiany 

Studium jest podstawowe opracowanie ekofizjograficzne wykonane dla całego obszaru gminy. 

Gmina Bogoria nie posiada Opracowaniem ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria i do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 Większość problematyki dotyczącej zasobów przyrodniczych i kulturowych została potraktowana 

w niniejszym opracowaniu ekofizjograficznym bardzo ogólnikowo i nie stanowi wymogów dla 

dokumentu podstawowego ekofizjograficznego niezbędnego do wykonania studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przeanalizowano również perspektyw rozwoju 

przestrzennego terenów pod zabudowę na terenie gminy, w tym m.in. nie wyznaczono barier 

zabudowy.     

W obszarze gminy Bogoria w obowiązującym studium  dokumencie oraz w projekcie nowego 

Studium należy uwzględnić występujące na terenie gminy udokumentowane tereny zagrożenia 

powodzią, które zostały wyznaczone przez Dyrektora RZGW Kraków na mapach zagrożenia 

powodziowego, opublikowane na Hydroportalu KZGW (obecnie Wody Polskie).  Obowiązują one 

od 15 kwietnia 2015 r., i dlatego nie zostały uwzględnione w obowiązującym Studium. 

Najbliższe mapy zagrożenia powodziowego zostały opracowane dla całej rzeki Czarnej 

Staszowskiej, położonej na terenie gminy Staszów. Obszarem szczególnego zagrożenia powodzią  

o prawdopodobieństwie 1% są tereny wzdłuż rzeki. Opracowano także granice obszarów wody  

o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,2%, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest niskie i wynosi raz na 500 lat oraz na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodziowego zdarzenia ekstremalnego. 
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Woda o prawdopodobieństwie wystąpienia 10 % stanowi obszar szczególnego zagrożenia 

powodzią, na którym obowiązują zakazy zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne, tak jak w przypadku obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 

1%. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), w nowych projektach studium obszarów zagrożenia 

powodziowego  należy uwzględniać wszystkie trzy granice wspomnianych zagrożeń powodzią, tj.: 

 granicę obszarów szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 1%, 

 granicę zasięgu wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%, 

 granicę zasięgu wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,2%. 

        W obowiązującym studium, brak jest szeregu zapisów wymaganych przepisami odrębnymi 

dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska, w tym obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

roku o ochronie przyrody. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogorii  nie zawiera 

aktualnych lokalizacji pomników przyrody i stanowisk oraz siedlisk gatunków chronionych obszaru 

Natura 2000. Te ostatnie stanowią dane wrażliwe i powinny być zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym projektu studium. 

Dlatego też należy uaktualnić zapisy i załączniki graficzne studium w kwestiach odnoszących się 

od ochrony przyrody i środowiska w tym dokonać korekt granic obszarów chronionych. 

Obowiązujące Studium nie jest także aktualne w części dotyczącej zabytków. Gmina nie posiada 

aktualnej Gminnej Ewidencja Zabytków Gminy Bogorii, która oprócz podstawowego opracowania 

powinna zawierać: 

 karty adresowe istniejących zabytków nieruchomych (winny być przyjęte zarządzeniem 

burmistrza), 

  karty stanowisk archeologicznych (winny być przyjęte zarządzeniem wójta) 

oraz  

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bogorii na lata 2017-2021 (winien być 

przyjęty uchwałą rady gminy). 

Wymienione działania wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji zabytków nieruchomych 

posiadających karty adresowe w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura  

w Sandomierzu.  

W związku z powyższym należy przeprowadzić całościową aktualizację obowiązującego Studium 

w w/w zakresie. 

               

Reasumując obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Bogoria w znaczącej części jest nieaktualne ze względu na brak zgodności  

z wymogami obecnych przepisów oraz z nowymi, obowiązującymi materiałami udostępnionymi 

przez organy sporządzające. 

W związku z powyższym należy wprowadzić działania w celu sporządzenia nowego Studium 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 101



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

102 
 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy  Bogoria  w celu 

uaktualnienia lub zawarcia ustaleń wymaganych przepisami prawa. 

W tabeli 3 przedstawiono analizę zgodności Studium z wymogami art. 10 ust. 1 i ust. 2   

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. 

zm.):  

 

Tabela 3. Analiza Studium z wymogami art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

 

L.p. 

Przedmiot ustaleń wymagany 

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Ustalenia Studium 

 

Uwagi 

Aktualne Częściowo 

aktualne/ 

nieaktualne 

Nie 

występują 

1. Dotychczasowe przeznaczenie, 

zagospodarowanie i uzbrojenie 

terenu. 

  

TAK 

 Należy przeprowadzić 

aktualizację zagospodaro-

wania i uzbrojenia terenów 

dla obszaru całej gminy 

Bogoria. 

2. Stan ładu przestrzennego  

i wymogów jego ochrony 

 TAK  

 

Brak uwarunkowań 

wynikających ze stanu ładu 

przestrzennego í wymogów 

jego ochrony 

3. Stan środowiska, w tym stan 

rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkość i jakość 

zasobów wodnych oraz wymogi 

ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego 

  

 

 

 

 

TAK 

 Brak odniesień do obszarów 

Natura 2000 i innych form 

ochrony przyrody z wyjąt-

kiem pomników przyrody, 

których wykaz jest już nie- 

aktualny. 

Brak zapisów zawartych  

w planie zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000. 

Niekatulane uwarunkowania 

wynikające z nieaktualnych 

przepisów prawa dotyczącego 

ochrony przyrody.  

Brak odniesień do ochrony 

krajobrazu, w tym 

kulturowego. 

4. Stan dziedzictwa  kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

   

 

 

TAK 

Brak Gminnej Ewidencji 

Zabytków, Gminnego 

Programu Opieki nad 

Zabytkami dla gminy Bogoria 

na lata 2017-2021, 

aktualnych kart stanowisk 

zabytków nieruchomych, kart 

stanowisk archeologicznych 

oraz brak wynikających z tych 

dokumentów zmiany treści 

tekstowych i graficznych  

w obowiązującym Studium. 
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5. Rekomendacje i wnioski zawarte 

w audycie krajobrazowym lub 

określenie przez audyt krajobra- 

zowy granic krajobrazów 

priorytetowych. 

   

TAK 

Brak opracowanego audytu 

krajobrazowego dla terenu 

woj. świętokrzyskiego. 

6. Warunki i jakość życia mieszkań-

ców, w tym ochrona ich zdrowia. 

   

TAK 

Należy wprowadzić zacho-

dzące zmianyw  okresie 

kilkunastu  ostatnich lat 

7. Zagrożenia bezpieczeństwa 

ludności i jej mienia. 

  TAK Brak problematyki  

w obowiązującym Studium. 

8. Potrzeby i możliwości rozwoju 

gminy, uwzględniające w szcze- 

gólności: 

a) analizy ekonomiczne, środo- 

wiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w 

tym uwzględniające, tam gdzie to 

uzasadnione, migracje w ramach 

miejskich obszarów funkcjonal- 

103ich ośrodka wojewódzkiego,  

c) możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci komuni-

kacyjnej i infrastruktury technicz-

nej, a także infrastruktury społe-

cznej, służących realizacji zadań 

własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych 

pod zabudowę. 

   

 

 

 

 

 

 

 

TAK 

Brak niniejszej problematy-

ki. Należy przeprowadzić 

analizy dla całego obszaru 

gminy Bogoria. 

9. Stan prawny gruntów.   TAK Należy skorygować  

w zależności od powstałych 

potrzeb w tym zakresie i 

przy uwzględnieniu nowych 

aktów prawnych. 

10. Występowanie obiektów i tere-

nów chronionych na podstawie 

przepisów odrębnych. 

  TAK Brak odniesień do obszarów 

Natura 2000 w zakresie 

siedlisk i ochrony gatunko-

wej – wskazanie lokalizacji 

oraz do zaktualizowanych 

pomników przyrody. 

11. Występowanie obszarów natural-

nych zagrożeń geologicznych. 

   

TAK 

Brak zapisów dotyczących 

obszarów naturalnych zagro-

żeń geologicznych – potrze- 

bna  zmiana Studium. 

12 Występowanie udokumentowa-

nych złóż kopalin, zasobów wód 

podziemnych oraz udokumento-

wanych kompleksów podziemne-

go składowania CO2. 

 

   

TAK 

Brak zapisów dotyczących 

aktualnych złóż kopalin i ich 

zasobów, stanu i jakości zaso-

bów wód podziemnych i ich 

stref ochrony  oraz udokumen  

-towanych kompleksów pod-

ziemnego składowania CO2. 

13. Stan systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej,  

w tym stopnia uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej, 

  

TAK 

 Należy zmienić przywołując 

nowe inwestycje i nowe dane 

liczbowe oraz o aktualne 

przepisy dotyczące gospo-
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energetycznej oraz gospodarki 

odpadami. 

darki odpadami. 

14. Zadania służące realizacji ponad-

lokalnych celów publicznych 

  

 

TAK 

 Wymagana zmiana zgodnie 

z zapisami w obowiązują-

cego,  od września 2014 r., 

Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

świętokrzyskiego. 

15. Wymagania dotyczące ochrony 

przeciwpowodziowej. 

  

 

 

 

TAK 

 Obszary zagrożenia powo-

dzią ochrony wyznaczone na 

podstawie przeciwpowodzio- 

wej. Nieobowiązujących 

przepisów prawa. Brak infor-

macji oraz zaznaczonych  

granic obszarów szczególne-

go zagrożenia powodzią  

o prawdopodobieństwie 1%, 

zasięgu wody o prawdopodo- 

bieństwie wystąpienia 10% 

oraz zasięgu wody o prawdo- 

podobieństwie wystąpienia 

0,2%. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1945 z póź. zm.). 

 

 

Tabela 4. Analiza Studium z wymogami art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

 

L.p. 

Przedmiot ustaleń wymagany 

zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

Ustalenia Studium 

 

Uwagi 

Aktualne Częściowo 

aktualne/ 

nieaktualne 

Nie 

występują 

1. Kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przez-

naczeniu terenów, w tym wynika-

jące z audytu krajobrazowego, 

uwzględniające bilans terenów 

przeznaczonychpod zabudowę,  

o którym mowa w ust.1 pkt 7 lit. d 

  

 

TAK 

 Należy zaktualizować  

z uwzględnieniem 

przeprowadzanego bilansu 

terenów przeznaczonych pod 

zabudowę. Należy uzupełnić 

zapisy o tereny wyłączone 

spod zagospodarowania oraz 

zabudowy zgodnie, 

 z przepisami odrębnymi.  

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania i użytkowania 

terenów oraz terenywyłączone 

spod zabudowy. 

  

TAK 

 Uzupełnić zapisy o tereny 

wyłączone spod zabudowy 

zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

3. Obszary oraz zasady ochrony 

środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody, krajobrazu, 

  

 

TAK 

 Należy określić wskazania dla 

wszystkich obszarów 

przyrodniczych prawnie 
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w tym krajobrazu kulturowego  

i uzdrowisk. 

chronionych. 

4. Obszary i zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

  

 

 

TAK 

 Uzupełnienie o wytyczne w 

ustawie o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami oraz  

w dokumentach odrębnych,  

w tym Gminnej Ewidencji 

Zabytków, Gminnego 

Programu Opieki nad 

zabytkami dla Gminy Bogoria 

na lata 2017-2021, 

aktualnych kart stanowisk 

zabytków nieruchomych, kart 

stanowisk archeologicznych. 

5. Kierunki rozwoju systemów 

komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

  

TAK 

 Aktualizacja w zakresie 

odnoszącym się do przepisów 

szczegółowych, w tym 

przepisów  odrębnych. 

6. Obszary, na których 

rozmieszczone będą inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 

  

TAK 

 Aktualizacja w zakresie 

odnoszącym się do nowych 

inwestycji drogowych na 

terenie gminy. 

7. Obszary, na których rozmiesz-

czone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu  

ponadlokalnym, zgodnie z ustale-

niami planu zagospodarowania 

przestrzennegowojewództwa 

świętokrzyskiego i ustaleniami 

programów, o których mowa  

w art. 48 ust. 1 

  

 

TAK 

 Aktualizacja w zakresie 

odnoszącym się do nowych 

inwestycji oraz zawartych  

w obowiązującym planie 

zagospodarowania przes-

trzennego województwa. 

8. Obszary, dla których 

obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

na podstawie przepisów 

odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia 

scaleń  i podziału nieruchomości  

a także obszary przestrzeni 

publicznej. 

  

 

 

 

 

TAK 

 Aktualizacja zgodnie  

z wieloletnim planem 

sporządzania mpzp. 

9. Obszary, dla których gmina 

zamierza sporządzić miejscowe 

plany zagospodarowania w tym 

obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych  na cele nierolnicze  

i nieleśne. 

  

 

TAK 

 Aktualizacja zgodnie  

z wieloletnim planem 

sporządzania mpzp oraz 

potrzebami w zakresie 

polityki przestrzennej gminy. 

10. Kierunki i zasady kształtowania 

rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej. 

 TAK  Brak odrębnego zagadnienia 

w obowiązującym studium  

w części dotyczącej kierun-

ków zagospodarowania przes- 

trzennego. Kierunki i zasady 

kształtowania przestrzeni 
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rolniczej i leśnej zawarte  

w rozdziale dotyczące kierun-

ków i wskaźników zagospo-

darowania oraz użytkowania 

terenów. 

11. Obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią obszary osuwania się 

ziemnych. 

  

TAK 

 Brak zagadnienia się w 

obowiązującym studium w 

części dotyczącej kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

12 Obszary pomników zagłady i ich 

stref ochronnych oraz obowiązu-

jące na nich ograniczenia prowa- 

dzenia działalności gospodarczej, 

zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 

terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, 

poz. 412, z późn. zm. 5). 

  

TAK 

 Brak zagadnienia  

w obowiązującym Studium. 

13. Należy zaktualizować zapisy doty-

czące obszarów wymagających 

przekształceńi rekultywacji oraz 

uzupełnić o zapisy dotyczące 

rehabilitacji i remediacji. 

  

TAK 

 Należy zaktualizować zapisy 

dotyczące obszarów wymaga-

jących przekształceńi rekul-

tywacji oraz uzupełnić o zapi-

sy dotyczące rehabilitacji i 

remediacji. 

14. Obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji, 

rekultywacji lub remediacji. 

  

TAK 

 Dokonać aktualizacji dla 

całego obszaru gminy we 

wskazanym zakresie. 

15. Obszary zdegradowane.   

TAK 

 Brak zagadnienia  

w obowiązującym Studium. 

16. Granice terenów zamkniętych  

i ich stref ochronnych. 

 TAK  Brak zagadnienia  

w obowiązującym Studium. 

17. Obszary funkcjonalne o znacze-

niu lokalnym, w zależności i 

potrzeb zagospodarowania wystę-

pujących w gminie. 

  

TAK 
 Brak zagadnienia  

w obowiązującym Studium. 

18. Jeżeli na obszarze gminy przewi-

duje się wyznaczenie obszarów, na 

których rozmieszczone będą urzą- 

dzenia wytwarzające energię  

z odnawialnych źródeł energii  

o mocy przekraczającej 100 kW,  

a także ich stref ochronnych zwią-

zanych z ograniczeniami w zabu-

dowie oraz zagospodarowaniu  

i użytkowaniu terenu; w studium 

ustala się ich rozmieszczenie. 

  

 

 

 

TAK 

 Brak zagadnienia  

w obowiązującym Studium. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1945 z póź. zm.). 
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Przeprowadzona  analiza w tabeli 3 i 4 wskazuje jednoznacznie o potrzebie aktualizacji 

obowiązującego Studium polegającej na sporządzenia nowego, jednolitego Studium dla gminy 

Bogorii, ze względu na wykazane liczne braki zagadnień wymaganych obowiązującą ustawą  

o planowaniu i zagospodarowani u przestrzennym oraz na przeważającą nieaktualność 

obowiązującego Studium. 

W żadnym analizowanym zagadnieniu w tabeli 3 i 4 nie stwierdzono aktualności istniejącej  

w obowiązującym Studium. Dlatego jeszcze raz należy podkreślić, że obowiązujące Studium nie 

zawiera następujących ustaleń wymaganych art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 takich jak: 

 stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

 rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub określenie przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych, 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

 potrzeby i możliwości rozwoju gminy, uwzględniające w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

 obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r.   

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm. 

5), 

 obszary zdegradowane, 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, 

 obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie, 

 jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone 

będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami  w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w Studium ustala się ich rozmieszczenie. 
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3.2. Ocena aktualności obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Bogorii 

Jak już wcześniej wspomniano analizie aktualności poddano wszystkie obowiązujące  

w gminie miejscowe plany wraz z ich zmianami tj.:  

 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I uchwalonego 

Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 Miejscowego  plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II uchwalony 

Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

3.2.1. Ocena zgodności miejscowych planów z przepisami ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 

Wspomniana już wcześniej ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła szereg zmian w porównaniu z ustawą  

o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. 

Zgodnie z art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w zależności od potrzeb ustalał: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych 

zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1 000 m
2
 – w  gminach  o liczbie 

mieszkańców do 20 000, oraz o powierzchni sprzedażowej powyżej 2 000 m
2
 – w  gminach  

o liczbie mieszkańców ponad 20 000, 

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,  

a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych, 

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, 

4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej 

infrastruktury, 

6) lokalne warunki, zasady í standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  

w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne 

wskaźniki intensywności zabudowy, 

7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, 
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8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb 

ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, 

prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

9) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych 

oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezodpływowych, 

10)  tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu, 

11) granice obszarów: 

a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 

b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

c) przekształceń obszarów zdegradowanych. 

la. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się granice pomników 

zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie 

działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów 

byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412). 

1b. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miarę potrzeby wyznacza się 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz służące organizacji imprez masowych. 

2. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarząd gminy, wójt/ 

burmistrz albo prezydent miasta, dołącza prognozę skutków wpływu ustaleń planu na 

środowisko przyrodnicze oraz, w przypadku ustalenia w planie terenów, które mogą być 

przeznaczone pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w ust . 1 pkt 1, prognozę 

skutków budowy tych obiektów dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz 

zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów, a także opinię zarządu powiatu, zarządów 

gmin, wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, gmin sąsiednich i powiatowego (miejskiego) 

rzecznika konsumentów, dotyczącą budowy tego obiektu. 

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się również stawkę 

procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3. 

Nastąpiła także zmiana w trybie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz organów uzgadniających i opiniujących. 

      Odnośnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  akty zmieniające ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od 

25 listopada 2009 r. wprowadziły/ zmieniły formę następujących zapisów do powyższej ustawy 

(zaznaczone boldem i kursywą): 

,,Art. 15. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, 

zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami 

odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.  

W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały 

rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 
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3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

3a) zasady kształtowania krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc  

do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

(podpunkt miał wcześniej brzmienie : parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy); 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 

priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa; 

(podpunkt miał brzmienie : granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,  

w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;); 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji í infrastruktury 

technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę , o której mowa w art. 36 

ust. 4. 
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2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 

ust. 3a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na 

którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku 

realizacji tego obiektu. 

3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 

             1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

             2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

             3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

             3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz    

granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie,       

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego 

oddziaływania tych urządzeń na środowisko; 

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 

3a;  

(podpunkt miał wcześniej brzmienie: granice terenów pod budowę obiektów handlowych,  

o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;); 

4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 

4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub  

w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, 

linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji  

w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 

5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji 

imprez masowych; 

6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a tak że ograniczenia dotyczące 

prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określ one w ustawie z dnia 7 maja 

1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów 

publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę 

obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów; 

9) (uchylony); 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

  

 Miejscowe plany zagospodarowania należy wykonywać na mapach zgodnych  

z następującym zapisem ustawy: 

,,Art. 16. 1. Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii 

map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym 
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zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza 

się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, 

dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000.” 

 

Analiza obowiązujących miejscowych planów z wymogami zawartymi w obowiązującej 

ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. 

zm.): 

W tabeli 5 analizie szczegółowej poddano zapisy zawarte w Miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I uchwalonym Uchwałą nr XXI/193/2016 

Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 

4115 z dnia 20 grudnia 2016 r.,  a obejmującym swym zasięgiem wieś: Bogorię, Kiełczynę, 

Przyborowice, Wolę Kiełczyńską, Gorzków, Rosołówkę, Zimnowodę, Kolonię Bogorię, Moszynę, 

Podlesie, Kolonię Wysoki Małe, Kolonię Pęcławice, Pęcławice Górne, Kolonię Pęcławską, 

Miłoszowice, Małą Wieś, Wagnerówkę.  

  

Tabela 5. Analiza obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Etap 

I  z wymogami art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) 

 

Lp. Wymagany zakres miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Uwzględniony (TAK) lub 

nieuwzględniony (NIE)  

w zapisach miejscowego planu 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-

darowania 

TAK 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego TAK 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu TAK 

 Zasady kształtowania krajobrazu TAK 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej 

TAK 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych 

TAK 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w 

tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz 

TAK 
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linie zabudowy i gabaryty obiektów 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, 

terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 

priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w 

planach zagospodarowania przestrzennego województwa 

TAK/NIE 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem miejscowym 

NIE 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

TAK 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej 

TAK 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenów 

TAK 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, 

 o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

TAK 

Skala rysunków stanowiących załączniki do uchwały analizowanego powyżej miejscowego planu – 

1: 2000  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1945 z póź. zm. i analizowanego mpzp. 

 uchwalonych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.):  

Natomiast w tabeli 6 analizie poddano zapisy zawarte w Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II uchwalonym Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy 

Bogoria z dnia 18 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – 

Etap II ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116  

z dnia 20 grudnia 2016 r. a obejmującym swym zasięgiem wieś: Ceber, Wierzbkę, Ujazdek, 

Łagówkę, Niedźwiedź, Malkowice, Wolę Malkowską, Grzybów, Domoradzice, Zagorzyce, Wysoki 

Duże, Wysoki Średnie, Wysoki Małe, Wolicę, Witkowice, i Józefów Witkowicki, Pełczyce, 

Jurkowice, Budy 

Tabela 6. Analiza obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Etap 

II z wymogami art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz.1945 z póź. zm.) 

Lp. Wymagany zakres miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Uwzględniony (TAK) lub 

nieuwzględniony (NIE)  

w zapisach miejscowego planu 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-

darowania 

TAK/NIE 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego TAK/NIE 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu TAK/NIE 

 Zasady kształtowania krajobrazu NIE 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej 

NIE 
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5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych 

NIE 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 

wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w 

tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz 

linie zabudowy i gabaryty obiektów 

TAK/NIE 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, 

terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 

priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w 

planach zagospodarowania przestrzennego województwa 

TAK/NIE 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem miejscowym 

NIE 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

TAK/NIE 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej 

TAK/NIE 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenów 

NIE 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, 

 o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

TAK/NIE 

 

Skala rysunków stanowiących załączniki do uchwały analizowanego powyżej miejscowego planu – 

1: 2000  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1945 z póź. zm.) i analizowanego mpzp. 

 

Ustalenia powyższego planu – etap I i II nie obejmują wszystkich obligatoryjnych ustaleń 

zgodnie z art.15 pkt. 2 obowiązującej ustawy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), w tym 

m.in. wyłączenia przepisów dotyczący reklam z planów miejscowych. 

 Analiza wskazuje również, iż plan miejscowy uchwalony do 2007 roku, z upływem czasu stały się 

częściowo nieaktualne, posiada on zbyt ogólne zapisy, które budzą trudności w ich interpretacji. 

Przede wszystkim jednak swoją treścią merytoryczną nie wypełnia on wymogów obecnej ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dlatego istnieje potrzeba opracowania nowej 

edycji planu w układzie dla poszczególnych sołectw. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze ze 

względów logistycznych tzn. wprowadzania potencjalnych zmian do planów. Plan nie reguluje 

również zapisów dotyczących miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz nie odnoszą się do zapisów dotyczących krajobrazu 

wprowadzonych audytem krajobrazowym. Działania zmierzające do opracowania audytów 

krajobrazowych dla poszczególnych województw do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 114



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

115 
 

zrealizowane przez marszałków województw. 

Jednak najistotniejszym argumentem dotyczącym opracowania nowego planu miejscowego są 

wnioski składane przez mieszkańców o zmianę w niniejszym planie. Z informacji przekazanych 

przez Urząd Gminy Bogorii wynika, że wpłynęły 205 wniosków dotyczące zmiany zapisów mpzp 

Gminy Bogoria (jeden wniosek dotyczy zmiany terenu UI na teren zabudowy mieszkaniowej  

a 3 pozostałe wnioski dotyczą przekształcenia terenów zabudowy mieszkaniowej na tereny usług – 

tab. 2, załącznik nr 1). Należy pamiętać, że  opracowanie mpzp będzie wymagało wcześniejszego 

wniesienia właściwych zmian w Studium. 

Należy podkreślić, że braki w planie miejscowym określone w kategorii ustaleń ze względu na 

podstawę prawną sporządzania danego planu nie mogą być podstawą do stwierdzenia nieważności  

i nieaktualności planu miejscowego.  

Wszystkie miejscowe plany obowiązujące na terenie gminy nie mają opracowanego uzasadnienia 

zgodnego z art. 15 ustęp 1: 

,,Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część 

tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do 

obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. 

W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust . 1, wraz z datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.” 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed 2007 rokiem charakteryzują 

się także brakiem opracowania ekofizjograficznego oraz nie posiadają sporządzonej prognozy 

oddziaływania na środowisko do miejscowego planu. To ostatnie opracowanie zostało 

wprowadzone ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.). 

 

3.2.2. Ocena zgodności miejscowych planów z przepisami odrębnymi 

Zmieniające się przepisy odrębne nie mogą wpływać na aktualność planów miejscowych. 

W związku z powyższym w tekstach planów pojawiają się zapisy odnoszące się ogólnie do danej 

problematyki, bez powoływania się na konkretne ustawy czy rozporządzenia. W przypadkach 

zmian w przepisach odrębnych plany miejscowe nie tracą ważności. 

Nieaktualność miejscowych planów dotyczy sytuacji, w których w obszarze objętym 

obowiązującym planem zlokalizowane są tereny, których zasady zagospodarowania określone są 

przez przepisy odrębne, a zasady te są niezgodne z ustaleniami zawartymi w planach.  

Taka sytuacja nie  dotyczy występowania na terenie gminy Bogoria obszarów zagrożenia 

powodzią. 
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Natomiast w gminie Bogoria istnieją potencjalne obszary osuwania się mas ziemnych i zagrożenia 

procesami erozji krasowej. 

W Systemie Ochrony Przeciwosuwiskowej (SOPO) PIGIB w Warszawie nie istnieją 

informacje  o następujących formach osuwania się mas ziemnych : 

- osuwiska istniejące i zarejestrowane w SOPO,  

- obszary predystynowane do występowania ruchów masowych, w obszarze gminy Bogoria nie 

zostały wskazane w powyższym systemie.  

 udokumentowane złoża kopalin, udokumentowane wody podziemne w granicach 

projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych wód podziemnych, a także 

udokumentowane kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz obszary i tereny 

górnicze 

Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Praw o geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 868 ze zm.) obszary udokumentowanych złóż kopalin, wód podziemnych (w 

granicach projektowanych stref ochronnych ujęć) oraz obszary ochronne zbiorników wód 

podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

uwzględnia się: 

 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie gminy Bogoria występują następujące udokumentowane złoża, które są lub będą 

eksploatowane  (zgodnie z aktualnymi danymi z Serwisu Midas PIG PIB): Jurkowice IV i Budy IV. 

Poza tym w sąsiedztwie  gminy (na północ od gminy) występują złoża wód podziemnych GZPW 

Nr 423 Subzbiornik Staszów. 

W związku z powyższym należy aktualizować studium w oparciu o powyższe dane. 

 obszary objęte ochroną: 

W obszarze Gminy Bogoria funkcjonują następujące prawne formy ochrony przyrody: 

- 1 obszary siedliskowy sieci Natura 2000 Ostoja Żyznów  PLH260036, 

- 1 obszar chronionego krajobrazu (Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu), 

- 11 pomników przyrody.  

Celem zasadniczym funkcjonowania obszarów siedliskowych Natura 2000 jest zachowanie 

określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, które są cenne  

i zagrożone wyginięciem w skali Europy. Podstawą prawną tej ochrony jest Dyrektywa Ptasia 

(Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) i Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa 

92/43/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa), które powstały na podstawie Konwencji Berneńskiej (1979). 

Obszary siedliskowe sieci Natura 2000 na obszarze gminy Bogoria wspomniany wyżej stanowi: 

 Obszar Natura 2000 Ostoja Żyznów PLH260036, który jest obszarem mającym znaczenie dla 

Wspólnoty na podstawie decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2015/2369 z dnia 26.11.2015 r. 

w sprawie przyjęcia dziewiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie  

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 116



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

117 
 

dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako 

dokument nr C(2015) 8191) (Dz.U. UE L 2015.338.34 z dn. 23.12.2015 r.). W obszarze 

siedliskowym Ostoja Żyznów obowiązuje ochrona na podstawie prawa międzynarodowego 

polegający na zapewnieniu siedliskom przyrodniczym i gatunkom roślin i zwierząt 

chronionych tzw. właściwego stanu ochrony. 

W nawiązaniu do powyższego należy stosownie do potrzeb merytorycznych zaktualizować 

obowiązujące miejscowe plany w zakresie ochrony przyrody. 

 obszary objęte ochroną konserwatorską: 

W dokumentach planistycznych gminy należy w szczególności uwzględnić ochronę 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz innych zabytków 

nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z art 19 ust. 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067  

z późn. zm.). 

Dlatego w nawiązaniu do powyższego należy w trybie pilnym zaktualizować następujące 

dokument, które będą podstawą do właściwego uzupełnienia dokumentacji z zakresu planowania 

przestrzennego w gminie Bogoria: 

 Karty stanowisk zabytków nieruchomych, 

 Karty stanowisk archeologicznych, 

 Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Bogoria, 

 Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bogorii na lata 2019-2021.  

Powyższe dokumenty powinny być obowiązujące w gminie już od roku 2012 zgodnie  

z obowiązującą ustawą o ochronie zabytków i opiece na zabytkami. 

 

Ustawa z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, 

poz. 2081 z póź. zm.) określa m. in.: 

 w art. 46-50 – dokumenty  wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, 

 w art. 51-53 – zakres prognozy oddziaływania na środowisko, 

 w art. 54-58 – opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie dokumentu. 

Zgodnie z powyższymi zmianami przepisów oraz licznych nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasadnym jest przystąpienia do 

sporządzania miejscowych planów dla obszaru gminy, tam gdzie obowiązują plany sporządzone 

przed wprowadzeniem powyższej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Obowiązujące plany miejscowe na terenie gminy uznaje się za aktualne pod względem 

merytorycznym, do czasu opracowania nowego studium. 

Zaktualizowane studium powinno określać obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych oraz 

obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze  

i nieleśne. 
 

 

4. Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogoria na lata 2020-2030 – warianty propozycji 

planu 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Wójt Gminy Bogorii zobowiązany jest do monitorowania aktualności ustaleń 

obowiązującego studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Harmonogram sporządzenia zmian w obowiązujących dokumentach planistycznych oraz 

sporządzenie nowych planów miejscowych powinno być wynikiem prowadzenia konsekwentnej 

zrównoważonej polityki planistycznej przez gminę. Celem tej polityki powinna być realizacja 

założeń harmonii ładu przestrzennego, jego zrównoważone kształtowanie i porządkowanie. Dlatego 

docelowo gmina winna dążyć do opracowania planów miejscowych dla całego obszaru. Związane  

z powyższym prace winny zależeć od priorytetów przestrzennych przyjętej polityki przestrzennej 

oraz  od możliwości finansowych gminy. Te ostatnie mogą być wsparte przez organizacje 

finansowe promujące rozwój zrównoważony lub prywatnych inwestorów. 

W nawiązaniu do powyższego dla obszaru gminy Bogorii, proponuje się sukcesywne 

sporządzanie oraz aktualizację obowiązujących planów, zgodnie z zapisami nowego Studium  

i z wymogami dotyczącymi stworzenia bazy danych urbanistyczno-budowlanych, które  

w przyszłości przyczynią się do zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy przy zachowaniu 

i kształtowaniu jej ładu przestrzennego. Harmonogram działań w powyższym zakresie 

przedstawiono w dwóch wersjach Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria na lata 2020-2030 – tab. 7 i 8.  

Proponowane jest jednoczesne sporządzanie projektów planów miejscowych według 

schematu oddzielny mpzp dla terenów poszczególnych sołectw gminy. W zasadnych przypadkach 

poszczególne tereny sołeckie mogą być łączone i obejmowane wspólnym opracowaniem projektu 

planu miejscowego. Możliwe jest również w granicach każdego sołectwa, w ramach 

indywidualnych przypadków, wyłączenie z opracowania projektu miejscowego planu terenów 

leśnych lub rolnych jeżeli istnieje taka możliwość i potrzeba.  

Poniżej określono proponowaną kolejność sporządzania miejscowych planów, 

uwarunkowaną przepisami odrębnymi, uwzględniając jednocześnie wyniki analizy  

z wcześniejszych rozdziałów tj. wnioski o zmianę przeznaczenia (zmiana Studium), wnioski  

o zmianę przeznaczenia gruntów w obowiązujących mpzp jak również uwarunkowania sprzyjające 

rozwojowi np. wzrost liczby mieszkańców, uruchomienie nowych terenów pod zabudowę, 
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tworzenie specjalnych stref inwestycyjnych, ośrodków wsparcia społecznego dla miejscowej 

ludności (żłobek, świetlica Arka, dom seniora, kryty basen do pływania i in.), rozwój infrastruktury 

pod intensyfikacje usług turystycznych i rekreacyjnych w tym głównie agroturystyki. 

 

 

Tabela 7. Wieloletni programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogorii na lata 2020-2030 – wariant 1  

 

Lp. Nazwa dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Planowany czas 

rozpoczęcia prac 

projektowych* 

Gmina Bogoria 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria część A 

(obecnie obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bogoria – Etap  I) 

Do końca 2030 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria część B 

(obecnie obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bogoria – Etap  II) 

Do końca 2030 r. 

 

Objaśnienie: Planowany czas realizacji prac projektowych* uzależniony jest od zaktualizowanych 

potrzeb planistycznych i możliwości finansowych gminy. 

 

W celu uporządkowania i harmonijnego kształtowania ładu przestrzennego w obszarze 

gminy w terenach wiejskich powinna obowiązywać zasada związana z wyznaczaniem terenów 

objętych opracowywaniem planów miejscowych w podziale na poszczególne sołectwa. 

 

Tabela 8. Wieloletni programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bogorii na lata 2020-2030 – wariant 2  

 

Lp. Nazwa dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Planowany czas 

rozpoczęcia prac 

projektowych* 

Gmina Bogoria 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria część A 

(obecnie obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bogoria – Etap  I) 

Do końca 2025 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria część B 

(obecnie obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bogoria – Etap  II) 

Do końca 2030 r. 

 

Objaśnienie: Planowany czas realizacji prac projektowych* uzależniony jest od zaktualizowanych 

potrzeb planistycznych i możliwości finansowych gminy. 

 

Praktycznie istnieje możliwość opracowania nowego studium i nowych planów 

miejscowych dla całej gminy wraz z niezbędnymi wnioskami dotyczącymi uzyskania zmiany 

funkcji rolnych gleb klasy I-III na cele nierolnicze i nieleśne w terminie 36 miesięcy. Należy 

również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do potrzeb wspomnianej 

dokumentacji należy w pierwszej kolejności opracować dokumenty pn. „Opracowanie 
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ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Gminy Bogoria” oraz taki sam dokument do poszczególnych planów 

miejscowych w sołectwach. Natomiast oraz po zakończeniu projektowych prac planistycznych 

należy przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oddzielnie dla każdego 

zaprojektowanego dokumentu. 

 

Wszystkie powyższe opracowania winny być przygotowane zgodnie z wymogami systemu 

planowania przestrzennego, które będzie obowiązujące od 01 stycznia 2020 r.  

Istnieje również możliwość podjęciu prac jednocześnie na całym obszarem gminy  

Bogoria w podziale na plany dla poszczególnych sołectw gminy.   

Korzyściami płynącymi ze sporządzania jednolitego planu dla całego obszaru gminy są: 

 wysoki stopień skoordynowania ustaleń planu, 

 pobudzenie zaangażowania społecznego w partycypacji potrzeb planistycznych, 

 najniższym koszcie jednostkowym opracowywanego projektu planu.   

Należy podkreślić, że plany sporządzane w trybie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) wymagają obecnie 

niewielkich zmian wynikających z konieczności dostosowania miejscowych planów do 

obowiązujących przepisów prawa. 

Do wspomnianych planów należy: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I uchwalony 

Uchwałą nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4115 z dnia 20 grudnia 2016 r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II uchwalony 

Uchwałą nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 roku  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 4116 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 O kolejności opracowywania planów, obok proponowanych w tym zakresie wariantów 1-2 tab. 7-

8, decydować mogą także bieżące potrzeby przygotowania terenów dla wprowadzenia nowych 

inwestycji oraz prowadzenia zaplanowanych procesów rewitalizacji miejscowości Bogoria  

i Jurkowice. 
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5. Podsumowanie – wyniki analizy 

Do zadań Gminy Bogoria  należy m. in. realizacja ustawowych zadań władztwa 

planistycznego w skład którego wchodzi m.in. monitoring i aktualizacja dokumentów 

planistycznych gminy a przede wszystkim studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria przyjęte 

Uchwałą Nr XLI/215/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 06 września 2013 r. zostało sporządzone  

zgodnie z  obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 

r. Stąd w zapisach obowiązującego studium brakuje zagadnień wprowadzonych przez nowe akty 

prawa obowiązujące po roku 2015 r. W szczególności uregulowania związane z  ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. i jej późniejszymi 

zmianami (wzmocnieniem ochrony krajobrazu, rewitalizacją, wskaźnikami przestrzennymi, 

bilansem terenów pod zabudowę) oraz ze zmianą przepisów odrębnych. 

Stąd w nawiązaniu do powyższego uznaje się dezaktualizację obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria w obszarze całej 

gminy. 

Dlatego zgodnie z powyższym zasadnym jest sporządzenie nowego Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria.  

Natomiast obowiązujące  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są: 

  częściowo nieaktualne i częściowo niezgodne w przypadku Miejscowego plan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I   uchwalonego  uchwałą Nr 

XXI/193/2016  Rady Gminy Bogoria z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego poz. 4115), 

 częściowo nieaktualne i częściowo niezgodne z obowiązującymi przepisami w przypadku 

Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II   uchwalonego 

uchwałą Nr XXI/194/2016  Rady Gminy Bogoria z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego poz. 4116).  

W nawiązaniu z powyższym należy przeprowadzić sukcesywną aktualizację mpzp miejscowości 

Bogoria i dokonać zgodnych z prawem zmian dotyczących uruchomienia nowych terenów pod 

wnioskowaną zabudowę.  

Należy również przyjąć do realizacji przez władze gminy wieloletniego programu sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria na lata 2020-2030  

w wybranym wariancie (wariant 1 lub wariant 2).  

Ponieważ plany miejscowe z punktu widzenia przedmiotowego i formalnego, są 

najskuteczniejszym narzędziem planistycznym, które w sposób  decydujący stanowi  

o racjonalnym zagospodarowaniu przestrzennym danego obszaru – gminy. Jako dokumenty prawa 

lokalnego plany zagospodarowania przestrzennego i  gospodarka przestrzenna mają służyć 
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właściwemu kształtowaniu przestrzeni poprzez uporządkowanie i zrównoważone kształtowanie 

ładu przestrzennego.  

Dlatego w zależności od możliwości finansowych należy niezwłocznie rozpocząć prace nad 

sporządzaniem nowych planów dla gminy Bogoria.  

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zabezpiecza tereny przed 

niekontrolowanym rozwojem zabudowy (niekontrolowaną suburbanizacją, defragmentacją 

krajobrazów otwartych i innymi procesami burzącymi ład przestrzenny i prowadzącymi do 

powstania barier i konfliktów przestrzennych). Fakt ten jest szczególnie istotny dla zabezpieczenia 

dobrej jakości środowiska życia dla mieszkańców, ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz dla 

pozostawienia w obszarze gminy terenów stanowiących rezerwy przestrzenne dla inwestycji o 

znaczeniu strategicznym lokalnym i ponadlokalnym. Opracowanie nowego studium jest niezbędne 

dla prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej gminy przy tworzeniu projektów 

miejscowych planów zagospodarowani a przestrzennego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego winno w jak największym 

stopniu odpowiadać obecnym potrzebom rozwojowym gminy Bogorii i stanowić istotne narzędzie 

w kreowaniu zrównoważonej polityki i gospodarki przestrzennej. 

Dlatego też wszystkie dokumenty planistyczne wspomnianej gminy  winny stwarzać solidne 

podstawy  rozwojowe obejmujące w szczególności: 

 rozwój obszaru aktywności przemysłowo-osadniczej w tym m.in. stworzenie Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Podstrefy Bogoria wraz z inkubatorem 

przedsiębiorczości,  rozwój oferty terenów atrakcyjnych inwestycyjnie (nierolniczych) 

nastawionych na rozwój nieuciążliwej środowiskowo produkcji i zróżnicowanych usług  

dających trwałe perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy i dalszy rozwój innowacyjnej 

przedsiębiorczości, odzyskanie w dalszej perspektywie czasowej utraconych w 1869 r. praw 

miejskich przez miasto Bogoria za pomoc w powstaniu styczniowym 1863 r., 

 rozwój obszaru restrukturyzacji rolnictwa,  w tym również rozwój wysokiej jakości rolnictwa 

ekologicznego i specjalistycznego, wypromowanie markowych produktów rolniczych  

i regionalnych np. kulinarnych – pieroga bogoryjskiego jako praktycznego efektu kultywowania 

tradycji tożsamości regionalnej – Święto  Pieroga (impreza folklorystyczna) w gminie Bogoria, 

 rozwój obszaru wielofunkcyjnego Ziemi Bogoryjskiej poprzez rozwój funkcji turystyczno-

rekreacyjnych w oparciu o zasoby terenu rekreacyjnego gminy oraz przez podjęcie działań  

w celu utworzenia Parku Kulturowego Ziemi Bogoryjskiej na bazie potencjału kulturowego 

gminy Bogoria (zgodnie z art. 15. ust.1, art. 16-17 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami – t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 r. z późn. zm.). 
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6. Dokumentacja fotograficzna   Fot: Małgorzata Strzyż, lipiec 2016 r.  

i czerwiec-lipiec 2019 r. 

 

  
Fot. 1. Fragment południowego terenu wsi 

Bogoria przy DW nr  757 Opatów-Iwaniska-

Bogoria-Staszów-Stopnica 

Fot. 2. Fragment południowego terenu wsi 

Bogoria przy DW nr  757 Opatów-Iwaniska-

Bogoria-Staszów-Stopnica 

  

  

Fot. 3. Fragment południowego, zagospodaro-

wanego  terenu wsi Bogoria przy DW nr 757 

Opatów-Iwaniska-Bogoria-Staszów-Stopnica 

Fot. 4. Droga DW nr  757 – w głębi widoczne 

fragmenty  kompleksu Samorządowego 

Centrum Oświaty w Bogori  

  
Fot. 5. Krajobraz otwarty – fragment wschod-

niego terenu wsi Bogoria na wprost Sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii (kościoła 

parafialnego pw. Trójcy Świętej) 

Fot. 6. Krajobraz otwarty – fragment  

wschodniego terenu wsi Bogoria w sąsiedztwie 

kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w tle 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

i tereny leśne 
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Fot. 7. Wyniosła, barokowa sylweta 

rzymskokatolickiego Sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii 

zbudowana w latach 1748-1778  

przez Michała Konarskiego na 

miejscu drewnianego kościóła 

ufundowanego przez Krzysztofa  

z Podłęża Podłęskiego – widok od 

strony południowozachodniej 

Fot. 8. Sanktuarium Matki 

Bożej Pocieszenia w 

Bogorii – główna, baroko -

wa fasada kościoła pw. 

Trójcy Świętej – widok od 

od strony zachodniej  

Fot. 9. Rokokowe wnętrze Sank 

-tuarium Matki Bożej Pocie-

szenia w Bogorii z widokiem 

głównego ołtarza z zabytko-

wym, łaskami słynącym, cudo-

wnym obrazem Matki Bożej 

Pocieszenia (Matki Boskiej 

Bogoryjskiej) pochodzącym  

z roku  1626 – najcenniejszym  

zabytkiem  sakralnej architek-

tury Ziemi Sandomierskiej 

  

  
  

Fot. 10. Wschodnia pierzeja rynku Bogorii, która 

pełniła funkcje miasta w latach 1616-1869, 

wzdłuż drogi gminnej  nr 3120485T  

Fot. 11. Budynek Banku Spółdzielczego  

w Staszowie Oddział w Bogorii we wschodniej  

pierzei rynku wymagającej uporządkowania 

wysokości zabudowy pierzejowej do poziomu 

dwóch kondygnacji  
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Fot. 12. Wschodnia część rynku Bogorii wzdłuż 

drogi gminnej nr 312048T – na pierwszym planie 

dystrybutory „mini stacji paliwowej” 

Fot. 13. Północna część rynku Bogorii  

z niewielkim parkingiem położona wzdłuż 

drogi powiatowej nr 0781T Bogoria- 

Pokrzywianka 

  

  
  

Fot. 14. Przestrzeń publiczna – wschodnia  część 

parku centralnie położonego w rynku Bogorii  

z wyraźnym brakiem ukształtowania kompo-

zycyjnego i właściwego doboru nasadzonej 

roślinności  

Fot. 15. Fragment południowego terenu wsi 

Bogoria przy DW nr 757 Opatów-Iwaniska-

Bogoria-Staszów-Stopnica w tle kościół 

parafialny pw. Trójcy Świętej 

  

  
  

Fot. 16. Fragment północnowowschodniej części 

rynku Bogorii z dochodzącymi dwiema drogami, 

w tym drogą powiatową 0781T i lokalną drogą 

gminną nr 312048T 

Fot. 17. Północnowschodnie otwarcie rynku w 

Bogori wzdłuż drogi powiatowej nr 0781T 

Bogoria-Pokrzywianka 
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Fot. 18. Fragment północnej pierzei zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej rynku  Bogoria 

przy drodze powiatowej nr 0781T  Bogoria-

Pokrzywianka 

Fot. 19. Fragment zachodniej pierzei 

dochodzącej do  rynku w Bogorii przy drodze 

DW nr 757 Opatów-Iwaniska-Bogoria-

Staszów-Stopnica 

  

  
Fot. 20. Otwarcie kompozycji rynku w Bogorii 

od strony północnozachodniej wzdłuż drogi  

DW nr 757 Opatów-Iwaniska-Bogoria-Staszów-

Stopnica i dochodzącej drogi nr 312048T 

(gminnej)  

Fot. 21. Fragment zachodniego terenu rynku 

Bogoria przy DW nr 757 Opatów-Iwaniska-

Bogoria-Staszów-Stopnica rozcinającej po 

przekątnej przestrzeń publiczną parku w rynku 

  
  

Fot. 22. Rynek  Bogorii – pomnik, miniatura  

parowozu Px48 w skali 1:10 kolejki wąskoto-

rowej, wyrzeźbiony  w piaskowcu jako pamiątka 

czasów świetności największego węzła kolei 

wąskotorowej w Polsce i w Europie w czasach 

zaborów austriackich (autor: J. Żak – 2012 r.) 

Fot. 23. Przestrzeń publiczna w rynku– część 

parkowa, centralna  z widocznym brakiem 

kompozycji w strukturze przestrzeni parkowej  

i brakiem w doborze nasadzeń roślin 

Id: BA1120A9-F85F-42E2-B413-FFCBE16EDC30. Podpisany Strona 126



Sporządzenie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Bogoria… 

 

127 
 

  
  

Fot. 24. Fragment wschodniego zamknięcia kom 

-pozycji rynku w Bogorii wzdłuż drogi powiato-

wej nr 780T Pierzchnica-Holendry-Raków-

Bogoria 

Fot. 25. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na, wolnostojąca – fragment  połud- niowego 

terenu wsi Bogoria przy drodze DW nr 757 

Opatów-Iwaniska-Bogoria-Staszów-Stopnica 

  

  
  

Fot. 26. Droga DW nr 757 Opatów-Iwaniska-

Bogoria-Staszów-Stopnica  na wysokości 

miejscowości Rosołówka  

Fot. 27. Krajobraz rolniczy – północne  rozłogi 

pól wsi Rosołówka  

  

  

  

Fot. 28. Droga gminna nr 3850907T – granica  

sołectwa Rosołówka i sołectwa Zimnowoda 

Fot. 29. Zimnowoda – zabudowa wolno-stojąca 

mieszkaniowa jednorodzinna przy  skrzyżo-

waniu drogi powiatowej nr 785T z drogą 

gminną nr 3850907T 
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Fot. 30. Kolonia Bogoria – typowa jednokon- 

dygnacyjna zabudowa mieszkaniowa z dachem 

dwuspadowym 

Fot. 31. Krajobraz rolniczy – Kolonia  Bogoria 

– rozłogi pól uprawnych  w sąsiedztwie 

terenów leśnych i gruntów nieużytkowanych 

  

  
  

Fot. 32. Kolonia Bogoria – zakończenie drogi 

gminnej z przejściem w drogę gruntową leśną  

w sąsiedztwie lasu mieszanego z przewagą sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) 

Fot. 33. Kolonia Bogoria – zabudowa 

wolnostojąca mieszkaniowa jednoro-dzinna 

dobrze wkomponowana w przestrzeń wsi  

w sąsiedztwie ściany lasu  

  

  
  

Fot. 34. Wysokie Średnie gmina Bogoria – 

impreza folklorystyczna III Święto Pieroga  

w lipcu 2016 r.  

Fot. 35. Wysokie Średnie gmina Bogoria – 

impreza folklorystyczna III Święto Pieroga   

w lipcu 2016 r. 
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Święto Pieroga jest  organizowane m.in. przez: Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina Bogoria”, organizację Turystyczną „Czym Chata Bogata” i Farmę 

Wiatrową Bogoria Sp. z o.o. – Green Power Development, Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz 

Gminę Bogoria. 

  

  

  
  

Fot. 36. Teren kopalni Jurkowice IV Fot. 37. Teren wyrobiska kopalni Jurkowice IV 

  

  
  

Fot. 38. Hałdy kruszywa dolomitowego na 

terenie  kopalni Budy IV 

Fot. 39. Hałdy kruszywa dolomitowego  

na terenie kopalni Jurkowice IV 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Zestawienie wniosków o  przekształcenie terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Bogoria złożonych w latach  2008- 2019          

(wg kolejności wpływu wniosków do Urzędu Gminy w Bogorii) 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/95/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 30 września 2019 r.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), Wójt Gminy Bogoria dokonuje zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletni
program ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, uwzględnieniem decyzji o pozwoleniu na
budowę wg ustawy oraz wnioskóww sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych.

Wyniki tych analiz Wójt Gminy Bogoria przekazuje Radzie Gminy Bogoria.
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