
                              UCHWAŁA NR XXXI/154/2017 

Rady Gminy Łączna 

z dnia 29 maja 2017 r. 

dotycząca zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany    

Nr 1 "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego            

terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna".  

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z 

póz. zm.) po przedłożeniu przez Wójta Gminy Łączna projektu uchwały, Rada Gminy Łączna 

uchwala co następuje: 

§1 

W uchwale Nr XII/52/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Nr 1 "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna" zmienia się dotychczasowy załącznik 

graficzny zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§2 

Pozostałe postanowienia zawarte w uchwale Nr XII/52/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 

2015 r.  nie ulegają zmianie. 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie Gminy Łączna.   

 

  



 

UZASADNIENIE 

do uchwały  dotyczącej zmiany uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany   

Nr 1 "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

„Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna".  

W dniu 30 września 2015 roku Rada Gminy Łączna podjęła uchwałę nr XII/52/2015 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 "Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy 

Łączna”. Integralną częścią przedmiotowej uchwały był załącznik graficzny. Obszar wyznaczony 

tym załącznikiem obejmował swym zasięgiem dokładnie granice opracowania Zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” uchwalonej uchwałą  

Nr V/30/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz. U. Woj. Święt. Nr 89, poz. 964                   

z dnia 11 kwietnia 2011 r.), zmienionej uchwałą nr VII/40/2011 Rady Gminy Łączna  z dnia 31 

marca 2011 r. (Dz. U. Woj. Święt. Nr 129, poz.1428  z dnia 23 maja  2011 r.) 

W trakcie prac nad projektem zmiany Nr 1 "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna” na posiedzeniu 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 23 marca 2017 r. przeprowadzono 

dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie procedowanego dokumentu. Zdaniem 

członków Komisji - wynikającym z protokołu obrad - na obszarze określonym liniami 

rozgraniczającymi nie jest możliwe uzyskanie spójności przyjętych rozwiązań z obowiązującym 

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna", 

uchwalonym Uchwałą Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016 r.      

W związku z tym przystąpiono do dokonania korekty załącznika graficznego uchwały 

inicjacyjnej celem umożliwienia wprowadzenia ustaleń dla terenu górniczego w zakresie 

wnioskowanym przez inwestora tj.  PCC SILICIUM S.A., a opartym na decyzji znak: 

OWS-U.7427.8.2014 r. z dnia 27.03.2014 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 

zatwierdzającej dodatek Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża dewońskich piaskowców 

kwarcytowych „Bukowa Góra” w kategorii B+C1+C2. 

         Tym samym przedmiotowa zmiana polega na zmianie załącznika w taki sposób, by 

obszar w granicach obowiązywania wyznaczony linią ciągłą koloru czarnego, obejmował 

jedynie teren obszaru górniczego,  tj. teren docelowej eksploatacji złoża „Bukowa Góra” 

zgodnie z obowiązującym „Studium…” uchwalonym Uchwałą Nr XXI/101/2016 z 18 lipca 

2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


