
Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 232 – 22616 – Poz. 2691,2692 

 
 

2691 
2691  

UCHWAŁA NR IX/66/2011 
 RADY GMINY W GÓRNIE 

 z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Górno „Bęczków” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ( Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Górnie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale nr VIII/60/2011 Rady Gminy 

w Górnie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Górno „Bęczków” 
§14 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. § 14. 3. W granicach terenu 1.PG.1 i 
1.PG.2 ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) wydobycie kopaliny na warunkach określo-

nych w koncesji Wojewody Kieleckiego z 
dnia 21.07.1998r. znak: ROS.XI-7512/6/98, 
udzielonej na wydobywanie piasków ze złoża 
"Bęczków" oraz decyzji Wojewody Święto-

krzyskiego z dnia 23.06.2003r. znak: ŚR.7412-
21/03 zmieniającej w tym zakresie koncesję 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.12.2000r. 
znak: OSR.V-7412/16/2000 udzieloną na wy-
dobywanie piasków ze złoża "Bęczków II" 
oraz przy zachowaniu wymagań przepisów 
szczególnych w zakresie geologii i górnictwa, 
ochrony środowiska, ochrony gruntów rol-
nych i leśnych, gospodarki wodnej i ochrony 
przyrody.." 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Górno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy:  

Grzegorz Skiba 
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UCHWAŁA NR IX/67/2011 
 RADY GMINY W GÓRNIE 

 z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Górno „Górno Parcele” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ( Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Górnie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale nr VIII/59/2011 Rady Gminy 

w Górnie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Górno „Górno 

Parcele” § 3 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) R – tereny rolnicze”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Górno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy:  

Grzegorz Skiba 
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