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I. PODSTAWA PRAWNA, CEL, ZAKRES I METODA 
OPRACOWANIA  
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu IV 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I 
wynika z art. 46 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. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), która jednocześnie 
ustala zakres merytoryczny opracowania. Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199) 
prognozę oddziaływania na środowisko sporządza organ opracowujący projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Integralną częścią prognozy są załączniki 
graficzne w skali 1:2000. 

Prognoza obejmuje obszar objęty projektem MPZP (zgodnie z uchwałą Nr 
XXIII/188/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria – Etap I wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z 
realizacji ustaleń planu. 

Do celów opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do progno-
zy załączono opracowanie pt. „Raport z monitoringu chiropterologicznego na terenach prze-
widzianych pod budowę elektrowni wiatrowych w gminie Bogoria w powiacie Staszowskim w 
województwie Świętokrzyskim” autorstwa M. Ignaczaka (na zamówienie Farma Wiatrowa 
Bogoria Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zduńska Wola, październik 2011 r.) oraz opraco-
wanie pt. „Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy wia-
trowej w miejscowości Bogoria, gm. Bogoria, woj. Świętokrzyskie” autorstwa M. Łukaszewicz 
(Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki, grudzień 2011 r.). Opra-
cowania te zawierają dane na temat oddziaływania planowanej elektrowni na ptaki i nietope-
rze wraz z wynikami monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego. W prognozie 
przedstawiono wnioski pochodzące z tego opracowania, krótką charakterystykę oddziaływa-
nia, bez przytaczania szczegółowych analiz. 

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak i 
pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji 
ustaleń projektu planu na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne 
oraz zabytki, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami.  

W opracowaniu przedstawiono analizę stanu i funkcjonowania środowiska, jego 
zasobów, odporności na degradację i zdolności do regeneracji wynikających z uwarunkowań 
określonych w opracowaniu ekofizjograficznym. Ponadto prognoza ocenia rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne i inne ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem zgodności z uwarunkowaniami 
ekofizjograficznymi, zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz 
ochrony różnorodności biologicznej. Prognoza identyfikuje przewidywane zagrożenia dla 
środowiska, które mogą powstać na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania 
wynikającego z realizacji ustaleń MPZP.  

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano opracowania poruszające 
problematykę ochrony środowiska gminy Bogoria, materiały kartograficzne, a także 
przeprowadzono wizję terenu. Wykorzystano informacje zawarte w „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria” (Bogoria 2013 r.), 
„Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria” (Bogoria – Tarnów 2004 r.), „Program 
ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki” (Warszawa 
2005). Dane na temat stanu środowiska pozyskano również z raportów i ocenach o stanie 
środowiska województwa świętokrzyskiego publikowanych przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Kielcach. Wykorzystano również informacje zawarte w dostępnych 
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oddziaływaniach na środowisko do planów miejscowych uchwalonych na terenie gminy 
Bogoria oraz ich zmian. Wykorzystano materiały kartograficzne udostępnione na stronie 
internetowej http://maps.geoportal.gov.pl, http://geoportal.pgi.gov.pl; oraz 
http://natura2000.gdos.gov.pl. Przytoczone w tekście prognozy akty prawne pozyskano z 
bazy internetowej http://isip.sejm.gov.pl. Oprócz tego wykorzystano pozycję pt. „Wytyczne w 
zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” autorstwa Macieja 
Stryjeckiego i Krzysztofa Mielniczuka (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 
2011) oraz „Raport oddziaływania na środowisk – Budowa farmy wiatrowej Bogoria”, (, 
Green Power Development, maj 2012), „Decyzję Nr 01/13 o środowiskowych 
uwarunkowaniach” ROŚ.600.30.2013(Wójt Gminy Bogoria, Bogoria 2013). 

 

II. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

1. Charakterystyka środowiska 

Poło żenie geograficzne i administracyjne 

Obszar objęty niniejszą prognozą położony jest w południowo-wschodniej części woje-
wództwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim, w gminie Bogoria, w rejonach wsi 
Gorzków, Przyborowice, Wola Kiełczyńska (w granicach przedstawionych na załączniku Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r.), w rejonach 
wsi Podlesie, Moszyny (w granicach przedstawionych na załączniku Nr 2 do uchwały Nr 
XXIII/188/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r.), w rejonach wsi Pęcławice 
Górne, Kolonia Pęcławska (w granicach przedstawionych na załączniku Nr 3 do uchwały Nr 
XXIII/188/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r.), w rejonie wsi Bogoria (w 
granicach przedstawionych na załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy 
Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r.). 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski opracowanego przez J. Kondrackiego 
obszar gminy położony jest w obrębie: podprowincji Wyżyny Małopolskiej, makroregionie 
Wyżyny Kieleckiej, mezoregionie Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego, Wyżyny 
Sandomierskiej. Góry Świętokrzyskie obejmują północną i północno-wschodnią część gminy 
(po Bogorię i Budy). Wyżyna Sandomierska to niewielka północno-wschodnia peryferyjna 
część gminy, zaś pozostały obszar zaliczono do Pogórza Szydłowskiego. 

Rzeźba terenu, budowa geologiczna  

Gmina Bogoria posiada urozmaiconą rzeźbę terenu i budowę geologiczną, wynikającą 
z rozgraniczenia się na jej terenie trzech regionów geograficznych (Góry Świętokrzyskie, Po-
górze Szydłowskie, Wyżyna Sandomierska).  

Tereny objęte zmianą planu położone na północ od Bogorii (obszar Gór Świętokrzy-
skich posiadający rzeźbę wysoko falistą o dość znacznych deniwelacjach między wzniesie-
niami, a dnami rozcięć erozyjnych. Pomiędzy wyniesieniami występują zagłębienia w kształ-
cie niecek różnej wielkości. Największa z nich rozciąga się w obszarze wsi Przyborowice i 
Ceber. W obszarach zalegania Iessu, rzeźba terenu jest silnie zaakcentowana dużą ilością 
wąwozów i dolin bocznych głęboko wciętych w podłoże. Przeważają tu spadki terenu od 5%-
15%, lokalnie przekraczają 25%. Południowe miejscowości obszaru objętego zmianą planu 
m. in. Podlesie, Moszyny to teren leżący na Pogórzu Szydłowskim, który posiada rzeźbę ma-
ło falistą z łagodnymi stokami wyniesień. Spadki terenu wynoszą 5% sporadycznie 20%. Te-
ren rozcięty jest doliną rzeki Kacanki i jej lewobrzeżnych dopływów. 

Podłoże obszaru budują skały paleozoiczne, które stanowią część masywu Gór Świę-
tokrzyskich oraz skały trzeciorzędowe stanowiące fragment Zapadliska Przedkarpackiego. 
Na południu osady paleozoiczne nikną pod zwartą pokrywą osadów mioceńskich Zapadliska 
Przedkarpackiego. Zapadlisko, powstało w trzeciorzędzie w czasie orogenezy alpejskiej. 

Na terenie gminy Bogoria przeważają grunty o dobrej nośności. Jedynie w obrębie do-
lin i obniżeń występują grunty o nośności różnej, w przewadze słabonośne. Stoki o pokrywie 
lessowej powyżej 15% stwarzają potencjalne zagrożenie do powstania osunięć mas ziem-
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nych. 
W obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują tereny udokumentowanych osu-

wisk, natomiast na części obszaru IV zmiany MPZP – Etap I występują obszary predyspo-
nowane do powstawania osuwisk. 

Surowce mineralne i tereny górnicze 

Kopaliny występujące na terenie gminy to: surowce węglanowe (wapienie i dolomity), 
surowce ilaste i piaski. Surowce węglanowe eksploatowane są w dwóch złożach: Jurkowice i 
Budy. Wapienie i dolomity wykorzystywane są jako kruszywo łamane. Dla surowców ilastych 
w rejonie Bogoria-Buczyna określono zasoby szacunkowe. Piaski udokumentowano w złożu 
Bukówki a dla złoża Kaczkówka podano zasoby szacunkowe.  

Aktualnie na terenie gminy eksploatowane są dwa złoża Jurkowice (dolomity) i Budy 
(wapienie). 

Na terenie opracowania występują tereny górnicze wyznaczane na podstawie przepi-
sów odrębnych. Kopalnia Dolomitu S.A prowadzi eksploatacje na obszarze określonym kon-
cesją wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego Nr Śr.V 7412-2/2003 z dnia 10.04.2003r w 
granicach obszaru górniczego „Budy II” i na obszarze określonym koncesją z 21.05.2003 r 
zmienioną decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Nr 
OŚ.V.7511-72/06 z dnia 14.03.2006r w granicach obszaru górniczego „Jurkowie”. 

W obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują udokumentowane złoża kopalin 
ani nie występują tereny górnicze. 

Wody powierzchniowe, wody podziemne i zagro żenie powodziowe 

Obszar gminy położony jest w obrębie zlewni rzeki Koprzywianki (niemal cały obszar 
gminy) i Łagowicy (północno-zachodnia część gminy), a odwadniany bezpośrednio przez 
Kacankę (prawy dopływ Koprzywianki) i jej lewy dopływ (Kacanki) – Korzenną. Północna 
część gminy jest miejscem źródliskowym Kacanki, Korzennej i wzorcem bezpośrednich do-
pływów Łagowicy i Koprzywianki. Rzeki płyną generalnie z północy na południe, natomiast z 
północno-wschodniej części kierują się bezpośrednio na wschód do Koprzywianki. W dnach 
dolin rzecznych spotyka się podmokłości i mokradła na ogół stałe. W obrębie dolin i miej-
scami na wysoczyżnie znajduje się szereg źródeł, o różnej wydajności. Zasilają one w wodę 
cieki wodne. W obszarze występują liczne małe akweny wodne o zróżnicowanym charakte-
rze, jak: oczka leśne i śródpolne, stawy. W miejscowości Ceber wybudowano zbiornik wodny 
o maksymalnej powierzchni zalewu 1,30 ha i objętości 0,032 mln m3, służący jako akwen re-
tencyjny. 

Rzeki prowadzą niewielkie ilości wód, jednakże podczas powodzi W 1997 r. wezbrane 
rzeki Korzennej zalały dolinę od miejscowości Bogoria, a Kacanka wylała w obszarze Woli 
Malkowskiej. Był to skutek długotrwałych intensywnych opadów, które spowodowały wzrost 
wielkości przepływu, a tym samym wystąpienie wód rzeki z jej brzegów.  

Na obszarze objętym IV  zmianą MPZP – Etap I znajduje się fragment rzeki Kacanka. 
Przebiega ona w odległości kilkuset metrów od planowanej lokalizacji elektrowni w miejsco-
wości Przyborowice. Ze względu na brak działań inwestycyjnych w sąsiedztwie cieku oraz 
znaczną odległość planowanej elektrowni realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na 
stan i funkcjonowanie rzeki. W granicach objętych IV zmianą MPZP – Etap I nie występują 
tereny objęte ochroną przeciwpowodziową, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jednakże 
część terenu położona jest na terenach zalewowych. Są to niewielkie fragmenty objęte 
zmianą w obrębie Gorzków. 

Obszar gminy położony jest na dwóch strefach hydrostrukturalnych. Strefa pierwsza 
(obejmuje północną część gminy po Jurkowice, a ku zachodowi przebiega na północ od 
miejscowości Bogoria) to wody podziemne określane jako szczelinowo-krasowe. Występują 
w osadach z dewonu środkowego i górnego leżącego w synklinach. W antyklinach zalegają 
praktycznie bezwodne utwory kambru, syluru i ordowiku, natomiast utwory dewonu są wodo-
nośne jedynie w strefach silnych spękań i przy kontakcie z innymi utworami wodonośnymi. W 
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strefie drugiej (obejmującej południową część gminy) mamy do czynienia z poziomami wo-
donośnymi w utworach paleozoicznych (kambru, ordowiku i syluru reprezentowane przez 
piaskowce, mułowce, które są praktycznie bezwodne), dewońskich (syst. szczelinowo-
krasowo-spękaniowy), trzeciorzędowych (syst. szczelinowo-porowaty) oraz czwartorzędo-
wych ( syst. nieciągły). W podłożu występują wapienie litotamniowe, oraz piaski i żwiry sar-
matu, przewarstwione iłami.  

Z poziomu wodonośnego dewońskiego ujmowana jest woda w studniach wierconych 
ujęć wody kopalni Budy i Jurkowice. W studni wierconej W kopalni Jurkowice głębokość wy-
stępowania zwierciadła wody waha się od 33,0 m ppt w 1997 r. do 28,0 m ppt w 2001 r., a w 
kopalni Budy zwierciadło zastało nawiercone na głębokości 30 m ppt. Zwierciadło wód pod-
ziemnych ma charakter swobodny, a poziom wodonośny cechuje niezbyt wysoka zasobność.  

Wydajność studni ujmujących poziom trzeciorzędowy jest zróżnicowana. Ujęcie wody 
dla gm. Bogoria usytuowane w miejscowości Zimnowoda bazuje na zasobach wód trzecio-
rzędowego poziomu wodonośnego. Dla studni głębinowej S-1 zasadniczej - zasoby eksplo-
atacyjne wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ustalono w wysokości Q-140 m3/h 
przy depresji S-15,2 m. Studnia głębinowa S-2 awaryjna - posiada ustalone zasoby eksplo-
atacyjne Q-87 m3/h przy depresji S-12,0 m. Zwierciadło wody nawiercono na głębokości 21 
m ppt. 

W obszar gminy w sołectwie Zimnowoda wchodzi fragmentem GZWP Subzbiornik Sta-
szów Nr 423, ujęty w opracowaniu pod red. A.S. Kleczkowskiego „Mapa obszarów Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony". Wiek 
utworów wodonośnych określa się na trzeciorzęd. Poziom wodonośny występuje w wapie-
niach litotamniowych i detrycznych. Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą l25 m3/h. Jest 
to zbiornik szczelinowo-krasowy, porowy. Wody jego są dobrej jakości fizyko-chemicznej i 
mogą być używane do picia oraz na potrzeby gospodarcze bez uzdatniania. 

Większość gospodarstw rolnych zaopatruje się w wodę z istniejących wodociągów 
wiejskich. Najlepszą jakością charakteryzują się wody w rejonie Zimnowody i Jurkowic. Uję-
cie w Zimnowodzie jest podstawowym ujęciem dla wodociągu wiejskiego gminy. 

Tereny objęte IV zmianą MPZP – Etap I położone są poza granicami GZWP Subzbior-
nik Staszów Nr 423 oraz strefami ochronnymi ujęć wody. 

Klimat lokalny 

Według W. Okołowicza gmina Bogoria należy do śląsko-małopolskiego regionu klima-
tycznego, zaś według R. Gumińskiego do częstochowsko-kieleckiej dzielnicy rolniczo-
klimatycznej. Średnie temperatury powietrza dla stycznia wynoszą -3,4°C, a dla lipca 17,4°C. 
Średnia roczna temperatura mieści się w granicach 7,0-7,5°C. Okres wegetacyjny trwa od ll 
dekady kwietnia do ll dekady listopada - 218 dni w części południowej i od I dekady maja do 
początku listopada - 205 dni w części północnej. Liczba dni z przymrozkami wynosi110-130, 
natomiast pokrywa śnieżna zalega około 60 dni w roku. Grubość pokrywy śnieżnej nie prze-
kracza 1 m. Średnia roczna suma opadów wynosi 600 mm, przy czym największe sumy 
opadów przypadają w lipcu, zaś najmniejsze w styczniu i lutym. Dominują wiatry zachodnie i 
północo-zachodnie, niezbyt intensywne, o średniej prędkości 5 m/s. Najrzadsze są wiatry 
północne i północno-wschodnie. 

Rzeźba terenu wpływa na zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych gminy. Najko-
rzystniejsze warunki topoklimatyczne występują w obrębie wzniesień terenu, zwłaszcza na 
stokach o ekspozycji południowej, wschodniej i zachodniej, charakteryzujących się dobrymi 
warunkami termiczno-wilgotnościowymi i nasłonecznieniem. Gorsze warunki klimatyczne 
mają miejsce na północnych stokach bardziej zacienionych oraz w dolinach rzek (stagnacje 
chłodnego powietrza, inwersje temperatur). 

Gleby, szata ro ślinna i świat zwierz ęcy 

Gleby 
Duże zróżnicowanie pokrywy glebowej wiąże się z urozmaiconą budową podłoża, 

rzeźbą terenu, warunkami wodnymi, klimatem i odmiennym użytkowaniem ziemi. Zróżnico-
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wanie genetyczne gleb, ich rodzajów i klas bonitacyjnych nawiązuje w gminie do budowy 
geologicznej. 

Północny obszar objęty opracowaniem to skała lessowa, a dominującym typem są gle-
by bielicowe i pseudobielicowe, część południowa to gleby wytworzone głównie na glinach 
zwałowych i rezyduach tych glin tj. piaskach, o przewadze gleb brunatnych wyługowanych i 
kwaśnych oraz bielicowych lekkich i średnich. Gleby bielicowe wytworzone na lessach nale-
żą do najlepszych gleb. Średnio próchniczne i średnio zasobne w mineralne składniki od-
żywcze odznaczają się doskonałymi cechami fizycznymi. Są porowate, cechuje je duża 
przewiewność, łatwo nasiąkają wodą. Należą do gleb kwaśnych lub słabo kwaśnych. Kom-
pleksy gleb bielicowych występują głównie we wsiach: Kiełczyna, Bogoria (północna część), 
Kolonia Pęcławska, Wagnerówka. Gleby klas ll-III posiadają sołectwa leżące w północnej 
części obszaru objętego opracowaniem. Gleby niskich klas występują głównie w południo-
wych i zachodnich rejonach obszaru. 

 
Na terenie IV zmiany MPZP – Etap I występują gleby chronione. 

Szata roślinna 
Zbiorowiska roślinne gminy Bogoria, wskutek długotrwałej działalności człowieka uległy 

znacznym zmianom siedliskowym. W miejsce wyniszczonych, pierwotnych kompleksów ro-
ślinnych wprowadzone zostały zbiorowiska wtórne antropogeniczne. Obecnie w krajobrazie 
dominują pola uprawne, sady i ogrody (70% powierzchni gminy), którym towarzyszy roślin-
ność synantropijna. 

Roślinność synantropijna rozwija się na siedliskach dwojakiego rodzaju: jako roślinność 
segetalna, wysiewana wraz z roślinami uprawowymi na polach i ogrodach, oraz jako roślin-
ność ruderalna towarzysząca osiedlom ludzkim, liniom komunikacyjnym. Rośliny synantro-
pijne (chwasty) pojawiają się na polach pośród jednogatunkowych upraw, natomiast roślin-
ność ruderalna rozwija się samorzutnie, zwykle bez świadomej ingerencji człowieka. Zbioro-
wiska synantropijne powstają wyłącznie w miejscach, na których człowiek zniszczył uprzed-
nio naturalną szatę roślinną. 

Do najcenniejszych zasobów przyrody ożywionej na terenie gminy należą lasy, które w 
zajmują powierzchnię 2990,29 ha, co stanowi 24,3% jej powierzchni. Lesistość powiatu sta-
szowskiego jest nieco wyższa i wynosi około 31%. Lesistość sołectw na terenie gminy jest 
bardzo zróżnicowana i waha się od 80% w Budach i 78% w Woli Malkowskiej do poniżej jed-
nego procenta we wsiach: Ceber, Pełczyce, Zagorzyce, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Ko-
lonia Pęcławice. Dość znaczny udział procentowy lasów posiadają wsie: Wagnerówka, Józe-
fów, Łagówka, Podlesie, Bogoria. W obrębie terenów leśnych występuje wiele chronionych i 
rzadkich gatunków roślin. Niektóre występują masowo bądź są pospolite. Należą do nich na 
tym obszarze: rokitnik pospolity, bluszcz pospolity, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kru-
szyna pospolita, marzanka wonna, torfowce, chrobotki, widłaki, pierwiosnek lekarski, barwi-
nek pospolity. Stopień rozpoznania florystycznego terenów leśnych dla poszczególnych grup 
roślin jest różny. Najliczniej reprezentowaną jest grupa roślin naczyniowych. 

Na terenie gminy Bogoria występują dwie grupy zespołów łąkowych: zespoły łąk stałe i 
okresowo wilgotne oraz zespoły łąk świeżych. Występują one przede wszystkim w dolinach 
potoków i większych cieków. Przykłady dobrze wykształconych łąk z rzędu molinietalia (I ze-
spół), reprezentowanych przez zespół ostrożenia łąkowego (Cirsetum rivularis) spotkać 
można w rejonie Józefowa Witowickiego gdzie znajdują się największe kompleksy łąk. 

Charakterystycznym składnikiem szaty roślinnej na terenie gminy jest roślinność ksero-
termiczna. Występuje głównie na podłożu wapiennym lub lessowym, na siedliskach suchych 
i nasłonecznionych (ściany wąwozów lessowych, zbocza wzgórz, stromizny) jako zbiorowi-
ska ekstrazonalne. Ze zbiorowisk murawowych występuje tu między innymi zespół murawy 
ostnicowej i omanu wąskolistnego. Zarośla ciepłolubne najczęściej stanowi wielopostaciowy i 
bogaty florystycznie zespół z dominującą leszczyną. Na skrajach lasów, zarośli, zadrzewień 
śródpolnych i miedz często spotykane są zbiorowiska okazałych ziół kserotemicznych z rzę-
du Origanetalia: czyścica storzyszek (Calamiutba clinopodium), lebiodka pospolita (Origa-
numwulgare), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), dziurawiec zwyczajny (Hypericum per-
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foratum), kocimiętka naga (Nepeta nuda), dzwonek boloński (Campanula bononiensis) oraz 
różne gatunki róż (Rosa sp.). 

Jak wynika z „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria” w obszarze IV zmiany MPZP 
– Etap I nie występują chronione gatunki roślin. 

Świat zwierzęcy 
Kształtowanie się świata zwierzęcego postępowało zgodnie z rozwojem szaty roślinnej. 

Wobec znacznego zmniejszania się powierzchni lasów naturalnych liczba gatunków zwierząt 
lądowych uległa poważnej redukcji, lecz pomimo tego tereny gminy Bogoria nadal są dość 
bogate i atrakcyjne faunistycznie. Występuje tu wiele ciekawych, chronionych, zagrożonych i 
rzadkich przedstawicieli z grupy owadów (paź żeglarz, mieniak tęczowy, paź królowej, motyl 
rusałka pawik, mieniaki, pazie, biegacze, błonkówki), płazów i gadów (jaszczurka żyworodna, 
kumak nizinny, żmija zygzakowata, padalec zwyczajny, rzekotka drzewna, traszka grzebie-
niasta). Z ptaków na szczególna uwagę zasługuje fakt gnieżdżenia się na terenie gminy bo-
ciana czarnego (tereny wsi Budy), dla którego ustanowiono strefę ochronną decyzją Woje-
wody Świętokrzyskiego znak: ŚR.IV.6631-116/06 z dnia 21 grudnia 2006 r., zmienioną decy-
zją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN.I.6442.8.2012.PM z 
dnia 18 grudnia 2012 r. Według „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria” na terenie gminy 
Bogoria obserwowany jest od szeregu lat również bielik – największy ptak drapieżny gnież-
dżący się na terenie Polski (jednak nie stwierdza się tu jego gniazdowania), oraz inne rzad-
kie, takie jak np. derkacz, krogulec, błotniak zbożowy, dudek, świergotek drzewny, kruk, Ielek 
kozodój, lerka. Licznie reprezentowane są także ssaki a tereny lesiste gminy stanowią ostoje 
dla ich największych przedstawicieli takich jak jeleni, saren i dzików. 

Obszar IV zmiany MPZP – Etap I nie jest położony w strefach ochronnych 
występowania bociana czarnego 

Prawne formy ochrony przyrody 

Obszar chronionego krajobrazu 

Północne rejony gminy wchodzą w skład Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu (J-SOChK) ustanowionego uchwałą Nr XXXV/624/13 sejmiku wojewódz-
twa świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą wyznaczenia Jeleniowsko-
Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia J-SOChK wynosi 31 524 ha, 
w tym na terenie gminy Bogria 8 811 ha.  

Od zachodu obszar gminy Bogoria graniczy z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem 
Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK) ustanowionego uchwałą Nr XXXV/620/13 sejmiku 
województwa świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 r. dotyczącą wyznaczenia Chmiel-
nicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia Ch-SzOChK wynosi 
60 733 ha. 

Na terenie J-SOChK i Ch-SzOChK ustala się następujące działania w zakresie czynnej 
ochrony ekosystemów:  
• zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 

utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;  
• zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 

polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;  
• utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;  
• zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicz-

nych;  
• ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  
• szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawa-

nie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;  
• zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.  
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Na terenie J-SOChK i Ch-SzOChK zakazuje się:  
• zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;  

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych;  

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyro-
dy lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospo-
darka wodna lub rybacka;  

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
Powyższe zakazy nie dotyczą: 

• terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 
których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

• terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub 
projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla 
których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała 
brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajo-
brazu; 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco ne-
gatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

• ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej użytkowania, 
pod warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej na danym 
terenie. 

W obszarze J-SOChK znajdują się tereny objęte IV zmianą MPZP – Etap I, położone w 
rejonach wsi Gorzków, Przyborowice, Podlesie, Moszyny (częściowo), Pęcławice Górne, Ko-
lonia Pęcławska. 

Pomniki przyrody 

Formą szczególnej ochrony prawnej pojedynczych tworów przyrody żywej są pomniki 
przyrody. Odznaczają się one indywidualnymi cechami, jak sędziwe i okazałych rozmiarów 
drzewa, grupy drzew. Pomniki przyrody ożywionej na terenie gminy Bogoria: 
o Nr 528 lipa drobnolistna, Tilia cordata - w Witowicach. Obiekt usytuowany w południo-

wej części parku podworskiego, działka 340. Drzewo rośnie w otwartej przestrzeni, w 
pobliżu krzewy róży i bzu czarnego. Własność Skarb Państwa, 

o Nr 529 klon pospolity, Acer platanoides - w Bogorii. Rośnie przy murze kościoła dz. 
340, w pobliżu inne stare drzewa - lipy i kasztanowce. Własność Parafia Rzymsko-
Katolicka, 

o Nr 530 lipa drobnolistna, Tilia cordata - w Bogorii. Rośnie w szpalerze innych starych 
drzew przy kościele dz. 675. Własność Parafia Rzymsko-Katolicka, 

o Nr 532 lipa drobnolistna – w Bogorii. Obiekt znajduje się przy murze kościelnym, obok 
dzwonnicy, działka nr 675, 

o Nr 533 klon pospolity, Acer pseudoplatanus - w Bogorii. Rośnie przy murze kościelnym 
od strony zachodniej, dz. 675, w szpalerze innych starych drzew - lip i kasztanowców. 
Własność Parafia Rzymsko-Katolicka, 

o Nr 534 lipa drobnolistna, Tilia cordata - w Bogorii. Drzewo rośnie przy ul. Kościelnej na 
wysokości kościoła, dz. 118, około 5 m od utwardzonej drogi, w rzędzie trzech lip. Wła-
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sność Skarb Państwa, 
o Nr 535 jesion wyniosły, Fraxinus excelsior - w Gorzkowie. Rośnie w południowo-

zachodniej części parku podworskiego, dz. 309, przy drodze dojazdowej do dawnego 
dworu, w kępie starodrzewu. Własność Skarb Państwa, 

o Nr 536 buk pospolity, Fagus silvatica - w Gorzkowie. Rośnie w kępie starodrzewu w 
parku podwórskim, dz. 313. Własność Skarb Państwa, 

o Nr 537 dąb szypułkowy, Quercus robur - w Gorzkowie. Rośnie na północnym skraju 
parku podwórskiego, dz. 313, wśród niższych zarośli lipowych z gęstym podszyciem. 
Własność Skarb Państwa, 

o Nr 643 jesion wyniosły, Fraxinus excelsior - w Szczeglicach. Rośnie na terenie kościel-
nym, dz. 477 w sąsiedztwie innych drzew lip i modrzewi. Własność Parafia Rzymsko-
Katolicka, 

o Nr 684 buk zwyczajny, Fagus sylvatica L. - w Budach. Obiekt znajduje się przy drodze 
Smerdyna-Klimontów. 
Pomniki przyrody żywej podlegają ochronie, obejmującej zakaz wycinania, niszczenia, 

uszkodzenia drzew. W odniesieniu do wymienionych pomników, wszelkie prace ochronne i 
konserwatorskie spoczywają na ich prawnych właścicielach. 

W obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują pomniki przyrody. 

Natura 2000 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Ostoja Żyznów” PLH260036 znajduje się 
bezpośrednio na terenie gminy Bogoria. 

Ostoja Żyznów położona jest w obrębie mezoregionów Wyżyna Sandomierska, Góry 
Świętokrzyskie i Pogórze Szydłowskie. W większości obszar pokrywa znacznej grubości po-
krywa lessowa, co sprawia, że powierzchnia terenu jest dosyć płaska, rozcięta przez dopływ 
Wisły - Koprzywiankę wraz z dopływami. Koprzywianka, lewostronny dopływ Wisły jest to 
najdłuższa rzeka płynąca przez Wyżynę Sandomierską, a jednocześnie mająca największe 
dorzecze. Największym dopływem Koprzywianki na obszarze jest rzeka Kacanka. Rzeka 
miejscami meandruje stwarzając dogodne siedliska dla ekstensywnie użytkowanych łąk, roz-
lewisk, zastoisk oraz płatów łęgów. Rozleglejsze powierzchnie zajęte zwłaszcza przez zbio-
rowiska łąkowe o różnym stopniu wilgotności znajdują się w dolinie rzeki Kacanki. Ogółem 
stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 40% obszaru. Największe znaczenie w Ostoi 
przedstawiają bardzo dobrze wykształcone i użytkowane ekstensywnie świeże łąki, fragmen-
ty muraw kserotermicznych, zbiorowiska łęgowe oraz cenne różne typy grądów o wysokiej 
bioróżnorodności na poziomie gatunków roślin w skali regionu oraz kraju. Stwierdzono tu na-
gromadzenie gatunków chronionych, zagrożonych w tym dużą liczbą gatunków górskich. Na 
różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali 
kraju gatunków, np. Cerasus fruticosa, Orthanta lutea. Bogate łąki nawęglanowe nad rzeką 
Kacanką sprzyjają rozwojowi populacji poczwarówki zwężonej Vertigo angustior. W rzece 
Koprzywiance występuje skójka gruboskorupowa Unio crassus. Ostoja jest ważna dla za-
chowania licznej populacji Osmoderma eremita i Maculinea nausithous, ten ostatni gatunek 
znajduje się tutaj na granicy zasięgu. Na terenie proponowanej ostoi występują także motyle: 
Maculinea teleius, Lycaena dispar, Lycaena helle i ważka Ophiogomphus cecilia. Bardzo 
licznie występuje tutaj Bombina bombina. Stwierdzono także występowanie innych gatunków 
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Barbastella barbastellus, Castor fiber, Lutra lu-
tra, Lampetra planeri, Cottus gobio oraz gatunki z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej: Alcedo at-
this, Dryocopus martius, Circus aeruginosus, Circus pygargus i Crex crex.Dolina Koprzy-
wianki wraz z dopływami stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. 

 
Obszary siedliskowe chronione w ramach sieci Natura 2000 położone poza granicami 

gminy Bogoria. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Kres Staszowski” PLH260023 
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Ostoja Kras Staszowski to obszar występowania lasów liściastych, borów, w tym borów 
mieszanych oraz siedlisk wodno-błotnych powstałych w lejkach krasowych. Obecność lejków 
krasowych i związana z nimi szata roślinna jest najcenniejszą wartością przyrodniczą tego 
regionu. Lejki są jednocześnie świetnym kalendarium historii szaty roślinnej panującej w 
okresie holoceńskim. Obszar obejmuje naturowe typy siedlisk oraz gatunki chronione i za-
grożone w skali regionu i kraju. Stwierdzono występowanie aż 12 typów siedlisk przyrodni-
czych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, największy udział mają niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane ekstensywnie oraz dobrze wykształcone grądy i łęgi. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Ostoja Jeleniowska” PLH260028 
Jeden z większych kompleksów leśnych zajmujących część Pasma Łysogórskiego w 

Górach Świętokrzyskich. Ostoja zdominowana jest przez lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwa-
śne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i łęgi, sporadycznie występują niewielkie 
płaty łąk ekstensywnie użytkowanych. Na terenie obszaru występują też dobrze wykształco-
ne piargi i gołoborza krzemianowe. Celem ochrony tego obszaru jest zabezpieczenie natu-
ralnego lasu o charakterze górskim na niżu z obecnością gatunków chronionych i górskich 
(w przypadku wprowadzenia właściwych sposobów ochrony ekosystemów leśnych jest wy-
soce prawdopodobne spontaniczne odtworzenie się swoistej lasom naturalnym zoocenozy 
bezkręgowców, dzięki bezpośredniej bliskości Świętokrzyskiego Parku Narodowego i istnie-
niu potencjalnych dróg migracji fauny z jego obszaru). 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Lasy Cisowsko-Orłowińskie” PLH260040 
Rozległy kompleks leśny, wraz z otaczającymi go wilgotnymi łąkami w dolinach rzecz-

nych, stanowi bardzo bogaty przyrodniczo, zróżnicowany obszar. Ostoja zdominowana jest 
przez lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i 
łęgi, obejmuje też niewielkie płaty łąki trzęślicowych. Niezwykle cenne przyrodniczo są rozle-
głe torfowiska wysokie i przejściowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami ol-
szowymi (łęgi i olsy). Występują także torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do natural-
nej i stymulowanej regeneracji. Jest to również ostoja, gdzie bardzo dobrze zachowane są 
suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum. Celem ochrony tej ostoi jest zabezpieczenie natu-
ralnego lasu o charakterze górskim na niżu. W ostoi szacunkowo naliczono około 700 gatun-
ków roślin naczyniowych, z tego 42 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 10 ochroną częścio-
wą. Na terenie obszaru występuje w sumie 19 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej. Śródleśne torfianki i zabagnienia zasiedlają trzy gatunki traszek, w 
tym traszka grzebieniasta, gatunek z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wypływają-
ce z lasów, czyste strumienie zamieszkują dwa gatunki minogów z załącznika II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG i trzy chronione gatunki ryb. Entomofaunę reprezentują jedne z najsilniej-
szych w regionie populacje przeplatki aurinii (której południowa granica zasięgu w regionie 
przebiega przez obszar), modraszka telejusa i czerwończyka nieparka oraz mniejsze, ale 
rownież istotne, czerwończyka fioletka, trzepli zielonej i zalotki większej. Jest to jeden z nie-
wielu w regionie obszarów, gdzie stwierdzono występowanie wilków. O wartości przyrodni-
czej tego obszaru świadczy także najdłuższa w regionie lista pozostałych ważnych gatunków 
roślin i zwierząt, głownie tych związanych ze śródleśnymi torfowiskami i dobrze zachowanym 
drzewostanem. Jest to ostoja wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków - zarówno 
związanych ze środowiskiem leśnym, jak i wodno-błotnych. Obszar lasów Cisowsko-
Orłowińskich wyrożnia się dużą (8) liczbą gatunków leśnych i górskich ślimaków lądowych. 
W tym karpackich, alpejskich i borealno górskich. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Łysogóry” PLH260002 
W obszarze stwierdzono obecność 13 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Występują tu rzadkie zespoły roślinne, m.in. wyżynny jodłowy bór mieszany - 
Abietetum polonicum, czy bór mieszany jodłowo-świerkowy Abieti-Piceetum i dolnoreglowy 
świerkowy bór na torfie Bazzanio-Piceetum. Znajdują tu swoją ostoję bogate zbiorowiska 
mszaków i porostów na gołoborzach oraz występuje jedna z największych ostoi modrzewia 
polskiego Larix polonica – jednego z nielicznych taksonów drzew objętych w Polsce ścisłą 
ochroną. Flora roślin naczyniowych jest dość bogato reprezentowana i liczy ok. 700 gat., 
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wśród których jest wiele zagrożonych w skali kraju, rzadkich, lub prawnie chronionych. 
Stwierdzono tu występowanie ok. 4000 gatunków bezkręgowców (rzeczywista ich liczba jest 
z pewnością znacznie większa), w tym wiele unikatowych i reliktowych – reliktów poźnoplej-
stoceńskich i wczesno holoceńskich (np. chrząszcz Orithales serraticornis) oraz reliktow sie-
dliskowych lasów pierwotnych (np. chrząszcze Ceruchus chrysomelinus, Ampedus melanu-
rus, Cucujus cinnaberinus). Znane są także rzadkie gatunki kserotermiczne (np. pająk Aty-
pus muralis). Łącznie w obszarze występuje 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 79/409/EWG oraz 11 gatunków kręgowców i 10 gatunków bezkręgowców z Załącznika 
II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Spośród tych ostatnich dwa gatunki chrząszczy znane są z 
terenu ostoi na podstawie danych z lat 50. XX wieku (Rosalia alpina, Boros schneideri), jed-
nak ze względu na ich trudną wykrywalność i występowanie w obrębie ostoi odpowiadają-
cych im siedlisk (makro- i mikrobiotopów rozwoju), nie jest wykluczone ich aktualne tu wy-
stępowanie. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to w większości gatunki objęte w 
Polsce prawną ochroną. Na terenie ostoi Łysogórskiej wykształciły się dobre populacje Unio 
crassus szczególnie cenne z uwagi na naturalny charakter. W Łysogórach ustalono wystę-
powanie 72 gatunków ślimaków lądowych co stanowi 72% gatunków lądowych występują-
cych w Górach Świętokrzyskich. Do gatunków rzadkich należą Vestia elata, Semilimax cotu-
lai, Chondrula tridens, Cecilioides acicula i Helix lutescens. A takŜe gatunki wskaźnikowe 
Vallonia eniensi i Cochlicopa nitens. Szczególnie wymagają podkreślenia bogate zespoły 
ślimaków lądowych występujące na odsłonięciach dolomitów dewońskich w Skarpie Zapusty 
i w rezerwacie Wąwóz w Skałach. Z uwagi na występującą tendencję dotyczącą zmniejsze-
nia liczebności występujących gatunków powierzchnie węglanowe wymienionych odsłonięć 
mają znaczenie refugiów malakofauny w Łysogórach. Szczególne znaczenie w ostoi Łysogó-
ry mają stanowiska występowania Unio crassus w rzekach o naturalnym górskim charakte-
rze. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Tarnobrzeska Dolina Wisły” PLH180049 
Obszar cechuje duża bioróżnorodność gatunków roślin i zwierząt oraz duża różnorod-

ność siedlisk przyrodniczych, takich jak: naturalne starorzecza z roślinnością pływającą, za-
nurzoną oraz z zaroślową, dużą ilością gatunków ciekawych przyrodniczo, jak np. Salwinia 
natans, Trapa natans czy Osoka aloesowata, skupiska łęgów nadrzecznych z dużą ilością 
rodzimych gatunków Populus alba oraz Populus nigra, często dużych rozmiarów, łąk ko-
śnych, zarastających wydm nadwiślańskich. Spośród siedlisk przyrodniczych, największe 
znaczenie mają tu: łęgi nadrzeczne, łąki selernicowe oraz starorzecza. Obszar ten jest boga-
ty w licznie występujące tu gatunki ryb i płazów, choć jest generalnie słabo poznany i wyma-
ga dodatkowych badań i obserwacji zwłaszcza pod kątem ptaków, ryb i płazów oraz owa-
dów. Także siedliska z racji rozpoczętej dopiero inwentaryzacji nie są do końca poznane. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Góry Pieprzowe” PLH260002 
Najczęstsze zbiorowiska roślinne występujące na tym terenie to murawy kserotermicz-

ne z ostnicą włosowatą Stipa capillata i palczatką kosmatą Botriochloa ischaemum, oraz za-
rośla kserotermiczne z dzikimi różami, tarniną Prunus spinosa, wisienką stepową Cerasus 
fruticosa, głogiem Crataegus sp., berberysem pospolitym Berberis vulgaris i ligustrem Ligu-
strum vulgare. Stwierdzono występowanie 5 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dy-
rektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ok. 70 % obszaru. Najcenniejszym zbiorowiskiem 
roślinnym jest step ostnicowy Sisymbrio-Stipetum capillatae z tworzącą go reliktową roślin-
nością. Rezerwat Góry Pieprzowe uważany jest za największe w kraju skupienie dziko ro-
snących róż, z takimi rzadkościami jak Rosa kostrakiewiczii i Rosa gallica. Niektóre z ich 
form zostały tu po raz pierwszy opisane. Dotychczas wykazano stąd 12 gatunków róż, co 
stanowi ponad 70% gatunków występujących w Polsce. Wiele z rosnących tu gatunków ro-
ślin podlega ochronie ścisłej, w tym m. in.: wiśnia karłowata, róża francuska Rosa gallica, 
zawilec wielkokwiatowy Anemone silvestris, ostnica włosowata Stipa capillata, dzwonek sy-
beryjski Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, goryczka krzyżówa 
Gentiana cruciata. Stwierdzono tu także występowanie ponad 80 gatunków porostów oraz 
kilkudziesięciu gatunków mchów. Wysokie wartości przedstawiają także starorzecza doliny 
Wisły, zlokalizowane u podnóża rezerwatu, z masowym wystąpieniem kotewki orzech wodny 
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Trapa natans. W bliskim sąsiedztwie starorzeczy występują także różne postacie łęgów, 
zwłaszcza wierzbowe. Niewielkie powierzchnie zajmują lasy grądowe, porastające głębokie 
wąwozy lub zbocza, stanowiące jednak w większości ich inicjalną fazę. Ostoja jest szczegól-
nie ważna zwłaszcza ze względu na występowanie tu jednych z lepiej w skali kraju wykształ-
conych muraw kserotermicznych, zwłaszcza ostnicowych z wieloma rzadkimi gatunkami ro-
ślin oraz starorzeczy z bogatą florą podwodnych lub nadwodnych makrofitów, zwłaszcza 
Trapa natans. Istotne znaczenie mają tu również zbiorowiska łęgowe, głownie wierzbowe. 
Spośród wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej organizmów stwierdzono tu 
pachnicę dębową, kumaka nizinnego, bobra i wydrę, ale obszar może mieć znaczenie jedy-
nie dla zachowania pachnicy dębowej. Murawy kserotermiczne rezerwatu zasiedla kilkadzie-
siąt gatunków ciepło i sucholubnych owadów, kilka gatunków pająków, chrząszczy i pszczół, 
często posiadających tu jedyne stanowiska w kraju. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Dolina Kamiennej” PLH260019 
Obszar ma silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Związane jest to z dużym urozma-

iceniem podłoża skalnego, rzeźby, gleb, a także działalnością ludzką. Na siedliskach oligo-
troficznych, piaszczysto-ilastych dominują świeże bory sosnowe i bory mieszane. Na glebach 
lessowych, zwłaszcza na zboczach doliny Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne 
grądowe lasy liściaste z rzadkimi i prawnie chronionymi roślinami takimi jak: Aconitum mol-
dawicum, A.variegatum, Omphalodes scorpioides, Lathyrus laevigatus. Dużą wartość przy-
rodniczą przedstawiają rezerwaty leśne Modrzewie, Ulow, Lisiny Bodzechowskie. Ogółem 
stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 42% obszaru. Do najcenniejszych należą murawy 
kserotermiczne, w tym szczególnie naskalne oraz ostnicowe, z wieloma cennymi i zagrożo-
nymi gatunkami (np. Carex pediformis, Stipa pulcherrima, S. joannis, Iris aphylla), łąki o róż-
nym stopniu uwilgotnienia, grądy oraz starorzecza, a także niewielkie fragmenty łęgowych 
lasów dębowo-wiązowo-jesionowych. Znaczenie obszaru podnosi zdecydowanie fakt, iż wy-
stępuje tu jedna z najliczniejszych i dosyć stabilnych w Polsce populacji obuwika pospolitego 
Cypripedium calceolus. Występują tutaj gatunki zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedli-
skowej: Barbastella barbastellus, Castor fiber, Lutra lutra, Triturus cristatus, Bombina bombi-
na, Aspius aspius, Ophiogomphus cecilia, Maculinea teleius, Lycaena dispar i Osmoderma 
eremita. Dla tego ostatniego gatunku planowana ostoja jest szczegolnie ważna, gdyż chroni 
ona dwa bardzo dobrze zachowane i o naturalnym charakterze stanowiska (Lisiny Bodze-
chowskie i Ulow). Podobne znaczenie ostoja ma dla nocka dużego (w Rudzie Kościelnej ko-
lonia rozrodcza licząca około 300 osobników). Populacje kumaka nizinnego i traszki grzebie-
niastej charakteryzują się dużą liczebnością. Naturalny charakter rzeki i występujące rozle-
wiska na utworach węglanowych wapieni jurajskich znajdujące się pomiędzy Ostrowcem a 
Ćmielowem stanowią dogodne siedliska dla występowania mięczaków. Na płaskiej po-
wierzchni spokojny nurt rzeki utrwalił drobne oczka wodne i dominujące zawodnione rozlewi-
ska z turzycami i pałką wodną. Są to bardzo dobre warunki dla takich gatunków jak poczwa-
rówka zwężona Vertigo angustior i poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. Dolina Ka-
miennej jest miejscem lęgów: Aquila pomarina, Tringa totanus, Gallinago gallinago, Crex 
crex i Rallus aquaticus. Na otaczających dolinę murawach kserotermicznych licznie występu-
je: Scolia hirta, Mantis religiosa i Coronella austriaca. Należy podkreślić, że Dolina Kamien-
nej stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ostoja posiada także znaczne 
walory krajobrazowe, zwłaszcza w odcinkach przełomowych doliny Kamiennej z licznymi od-
słonięciami skalnymi, jaskiniami oraz głębokimi wąwozami. 

W obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują żadne z wymienionych powyżej 
obszarów Natura 2000. 

Inne 

Na terenie gminy Bogoria występują lasy ochronne: 
o lasy wodochronne o powierzchni 264,55 ha, 
o lasy glebochronne o powierzchni 57,28 ha, 
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o lasy stanowiące ostoje zwierząt, podlegających ochronie o powierzchni 87,81 ha. 
Najcenniejszym gatunkiem chronionym jest tu bocian czarny, którego miejsca wystę-

powania podlegają ochronie strefowej. Wyróżniono dwa rodzaje stref: 
- strefę ścisłej ochrony - w której zabrania się wykonywania wszelkich czynności zgodnie 

z §2 pkt 4 Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony ga-
tunkowej zwierząt, 

- strefę ochrony częściowej - gdzie można wykonywać zabiegi gwarantujące trwałość 
lasu (użytkowanie główne, prace odnowieniowe i pielęgnacyjne) w okresie najmniejszej 
uciążliwości dla chronionego gatunku.  
Granice stref ustala Rozporządzenie Nr 43/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 

czerwca 2002 r. zm. Rozporządzenie Nr 5/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lute-
go 2003 r. Strefy mają za zadanie ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania tego 
rzadkiego i cennego gatunku ptaka. 

 
Ponadto ochronie prawnej podlegają : 

o złoże wapieni i dolomitów „Budy”, 
o złoże dolomitów „Jurkowice”, 
o zasoby wód podziemnych dla ujęcia wody w Zimnowodzie, 
o Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Subzbiomik Staszów" Nr 423, 
o grunty rolne i leśne. 

W obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują żadne z wymienionych powyżej 
form ochrony przyrody, za wyjątkiem gruntów rolnych i leśnych. 

Ochrona środowiska kulturowego 

W myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.) „nieruchomość lub rzecz ruchomą ich części lub zespoły 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minio-
nej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową- uznano za zabytek”. 

Obszar gminy Bogoria pod względem zasobów kulturowych można zakwalifikować do 
regionów o wartościach średnich. 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków - podlegające ochronie na podsta-
wie art. 7 ust. l cytowanej ustawy: 
- Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Trójcy w Bogorii; 
- Cmentarz parafialny w Bogorii; 
- Zespół Dworski w Gorzkowie; 
- Cmentarz parafialny w Kiełczynie  
- Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kolonii Pęcławskiej; 
- Zespół Kościoła Parafialnego w Szczeglicach; 
- Cmentarz Parafialny w Szczeglicach. 

Zabytki nieruchome ujęte w ewidencji zabytków (Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków - Delegatura W Sandomierzu). 
- Układ urbanistyczny miejscowości Bogoria; 
- Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena w Bogorii; 
- Kapliczka z krucyfiksem w Bogorii; 
- Budynki mieszkalne w Bogorii; 
- Park podworski w Jurkowicach. 
- Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja B-pa w Kiełczynie; 
- Zespół dworsko-parkowy w Kiełczynie; 
- Dwór w Przyborowicach. 
- Pozostałości parku dworskiego w Szczeglicach; 
- Spichlerz plebański w Szczeglicach - obiekt drewniany z 1799 r., częściowo przebudo-

wany. Stan techniczny średni; 
- Park podworski w Witowicach. 
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Zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków (Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków - Delegatura w Sandomierzu). 

Na podstawie realizacji programu Archeologicznego Zdjęcia Polski (obszar AZP 90-69) 
na terenie gminy odkryto 17 stanowisk archeologicznych. Odkryte stanowiska, to jedynie 
ślady osadnictwa i punkty osadnicze, świadczące o sporadycznej penetracji terenu w pra-
dziejach i średniowieczu. Część z nich jest znacznie zniszczona przez erozję, zainwestowa-
nie oraz prace polowe. 

Obszar IV zmiany MPZP – Etap I obejmuje fragment cmentarza wpisanego do rejestru 
zabytków. Jest to Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kolonii Pęcławskiej. 

Istniej ące zagospodarowanie oraz walory środowiskowe  

Na terenie zmiany MPZP – Etap I występują tereny otwarte, użytkowane rolniczo oraz 
zadrzewienia, łąki i pastwiska, obejmujące grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej II-III, jak 
również w mniejszym stopniu IV-VI. Zmiana obejmuje również tereny leśne. Przez obszar 
objęty zmianą przebiegają drogi powiatowe i gminne. Zmiana MPZP, nie obejmuje swym za-
kresem terenów zabudowanych. Infrastruktura techniczna na przedmiotowym terenie zlokali-
zowana jest głównie w granicach działek drogowych oraz występuje w postaci linii elektro-
energetycznych napowietrznych 15 kV wraz ze stacjami redukcyjnymi. Obszar zmiany obej-
muje fragment cmentarza wpisanego do rejestru zabytków. Na terenie zmiany MPZP nie wy-
stępują obiekty, ani tereny stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 

W obszarze zmiany nie występują tereny udokumentowanych osuwisk, udokumento-
wane złoża kopalin, a także nie występują tereny górnicze. Obszar zmiany położony jest 
również poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochrony ujęć wody. 
Za to niemalże cały obszar objęty zmianą znajduje się na terenie Jeleniowsko - Staszow-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W granicach zmiany MPZP nie występują tereny 
objęte ochroną przeciwpowodziową, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jednakże część tere-
nu położona jest na terenach zalewowych. Są to niewielkie fragmenty objęte zmianą w obrę-
bie Gorzków. 

Przedmiotowa zmiana wynika z potrzeby rozwoju energetyki wiatrowej na terenie gmi-
ny Bogoria, z uwzględnieniem interesu ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. 

Zaleca się poszanowanie zasobów środowiska, jak i krajobrazu kulturowego. Wskaza-
ne jest zachowanie ładu przestrzennego, a ingerencje w istniejący ład przestrzenny należy 
ograniczyć do inwestycji niezbędnych dla funkcjonowania gminy. 

 

2. Stan i funkcjonowanie środowiska 

Powietrze atmosferyczne 

Wyróżnia się trzy główne grupy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Należą do 
nich źródła komunalno-bytowe, transport drogowy oraz przemysł.  

Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne są za podwyższone stę-
żenia zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, w 
sezonie zimowym. Stosowanie w lokalnych kotłowniach i domowych piecach grzewczych ni-
skosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych, ich zły stan techniczny i nieprawidłowa eks-
ploatacja oraz spalanie złej jakości paliw (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych 
węgli, mułów węglowych, a także wszelkich odpadów z gospodarstw domowych), są głów-
nym powodem tzw. niskiej emisji. Duża ilość źródeł wprowadzających zanieczyszczenia z 
kominów o niewielkiej wysokości sprawia, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanie-
czyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej 
zabudowie mieszkaniowej. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa w regionach górskich, 
gdzie występują niekorzystne warunki dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.  

Transport drogowy wpływa na całoroczny poziom tlenków azotu w powietrzu oraz 
podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzenu. Duże zanieczyszczenie powie-
trza występuje na skrzyżowaniach głównych ulic i dróg, przy trasach komunikacyjnych o du-
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żym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej 
emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny po-
jazdów, ich nieprawidłowa eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ru-
chu i zbyt małą przepustowością dróg.  

Aktem prawnym regulującym dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu jest Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu. 

 Na terenie województwa świętokrzyskiego badania i pomiary jakości powietrza at-
mosferycznego prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Kiel-
cach. Oceny jakości powietrza na terytorium kraju dokonuje się z uwzględnieniem dwóch 
grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi (z podziałem na ochro-
nę zdrowia dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej) oraz ustanowionych ze wzglę-
du na ochronę roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, 
dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6,ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren 
B(a)P, pyły PM10 i PM2.5, ozon O3, tlenek węgla CO. W ocenie pod kątem ochrony roślin 
uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3.  

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla 
ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jed-
nej z następujących klas: A (jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza-
ją odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych), B (jeżeli stężenia zanie-
czyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają po-
ziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji), C (jeżeli stężenia zanie-
czyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 
tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe), D1 (jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoter-
minowego), D2 (jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, gmina Bogoria znalazła się w strefie 
świętokrzyskiej. 

Aktualnie dostępne wyniki badań dostępne na witrynie internetowej 
http://kielce.pios.gov.pl/obejmują rok 2013 (opracowanie pt. „Ocena jakości powietrza w wo-
jewództwie świętokrzyskim w roku 2013”). W odniesieniu do większości substancji nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń na terenie województwa.  

Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 

Na podstawie klasyfikacji stref województwa świętokrzyskiego za rok 2013 wg kryte-
riów ochrony zdrowia, strefa świętokrzyska pod względem poziomów dwutlenku siarki, dwu-
tlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, aresnu, kadmu, niklu, ołowiu kwalifikuje się do klasy A, 
w której nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń i zaleca się utrzy-
manie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.  

Strefa świętokrzyska uzyskała klasę C z powodu przekroczeń ponad dopuszczalną 
częstość stężeń 24 godz. pyłu PM10. Klasę C(C2) nadano jej również z powodu przekracza-
nia poziomu dopuszczalnego i docelowego pyłu PM2,5, a także przekroczeń poziomu doce-
lowego benzo(a)pirenu. Ponadto ze względu na niedotrzymanie poziomu celu długotermino-
wego ozonu, strefa ta otrzymała klasę D2. 

Dla strefy ze statusem klasy C(C2), zarząd województwa opracowuje, a sejmik woje-
wództwa uchwala program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów do-
puszczalnych i docelowych w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Dla stref, w których 
przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną część programu ochrony powietrza lub 
jego aktualizacji stanowić ma plan działań krótkoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast 
podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem wojewódzkiego progra-
mu ochrony środowiska. 

Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin 
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W wyniku oceny za rok 2013 pod kątem stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz 
poziomu docelowego O3 z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin stre-
fę świętokrzyską zaliczono do klasy A. Oznacza to, że w województwie nie odnotowano 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu wyżej wymienionych substancji. Natomiast z uwagi 
na przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu, strefę świętokrzyską określono ja-
ko D2. 

Ocena porównawcza do wyników klasyfikacji za 2012 rok 

Ocena jakości powietrza w 2013 roku podobnie jak ocena za rok poprzedni wykonana 
została w obowiązującym układzie stref, według którego w województwie świętokrzy-

skim oceniane są dwie strefy: m. Kielce i strefa świętokrzyska.  
Klasyfikacja stref za 2013 rok sporządzona według kryterium ochrony zdrowia nie 

zmieniła się w porównaniu do roku 2012. Do klasy C strefę świętokrzyską z powodu przekro-
czeń poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu zawieszonego PM10, poziomu do-
puszczalnego i docelowego pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Dla po-
zostałych zanieczyszczeń: C6H6, NO2, SO2, CO, O3 (poziom docelowy) oraz Pb, As, Cd, Ni w 
pyle zawieszonym PM10, klasy stref utrzymały się na poziomie A. Klasyfikacje te są takie 
same jak w ocenie za rok poprzedni. Również podobnie jak w roku ubiegłym cały obszar wo-
jewództwa (obie strefy), za przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu otrzymały 
klasę D2. 

Ocena za 2013 rok wykonana dla kryterium ochrony roślin zmieniła się w porównaniu 
do oceny za 2012 rok. Poziom docelowy ozonu na terenie strefy świętokrzyskiej w 2013 roku 
nie został przekroczony (klasa A), w odróżnieniu do roku ubiegłego. Podobna sytuacja, czyli 
brak przekroczenia poziomu docelowego ozonu, miała już miejsce w 2011 roku. Strefę po-
nownie zakwalifikowano do klasy D2 z uwagi na przekroczenie poziomu celu długotermino-
wego ozonu. Dla pozostałych zanieczyszczeń: SO2 i NOx, klasa strefy utrzymała się jako A. 

Dla stref ze statusem klasy C, należy podjąć działania w celu określenia obszarów 
przekroczeń danego zanieczyszczenia oraz opracować program ochrony powietrza wraz z 
planem działań krótkoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast, podjęciem długotermino-
wych działań naprawczych będących celem programu ochrony środowiska dla województwa 
świętokrzyskiego. 

Źródła zanieczyszczeń na terenie gminy 

Stan powietrza atmosferycznego gminy Bogoria uwarunkowany jest przez emisję za-
nieczyszczeń powietrza ze źródeł zlokalizowanych na jej obszarze oraz napływających z ze-
wnątrz. 

Emisja zanieczyszczeń wytwarzanych na terenie gminy pochodzi przede wszystkim z 
procesów grzewczych, działalności przemysłowej oraz ze źródeł mobilnych. W obszarze 
gminy lokalne kotłownie i paleniska domowe stanowią źródła niskiej emisji zanieczyszczeń 
powietrza takich jak: dwutlenek siarki, tlenki węgla, tlenki azotu, pył, węglowodory. O szko-
dliwości niskiej emisji decyduje przede wszystkim: 
- rodzaj paliwa (szczególnie niekorzystne jest spalanie węgla o niskiej jakości, zawiera-

jącego dużą ilość siarki i popiołu), 
- niewielka wysokość emitorów sprzyjająca koncentracji zanieczyszczeń w pobliżu źródła 

emisji, 
- zły stan techniczny palenisk i brak urządzeń ochrony powietrza. 

Źródłem emisji pyłów są również kopalnie Budy i Jurkowice wydobywające wapienie i 
dolomity metodą odkrywkową. W kopalniach tych występują źródła niezorganizowanej emisji 
pyłów, którymi są: 
- proces zdejmowania nadkładu i jego wywóz na zwałowisko zewnętrzne, 
- zwałowisko zewnętrzne, 
- urabianie złoża przy użyciu materiałów wybuchowych oraz transport urobku samocho-

dami na urządzenia przeróbcze, 
- urządzenia przeróbcze w tym urządzenia kruszące, przesiewacze, urządzenia trans-
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portowe którymi są przenośniki taśmowe gdzie wapienie i dolomity poddawane są prze-
róbce mechanicznej. 
Z wymienionych emitorów pyłu największy udział mają urządzenia przeróbcze. Pod-

czas przeróbki mechanicznej kopaliny zostały zastosowane rozwiązania pozwalające na 
ograniczenie niezorganizowanej emisji pyłów (obudowa przesiewacza, włączenie pomiesz-
czeń i koparki udarowej do wspólnego układu odpylającego wyposażonego w filtr, zadasze-
nie konstrukcji przesiewaczy końcowych i granulatorów, zakończenie rękawami przenośnika 
taśmowego w miejscach zsypu kruszonego materiału, zraszanie wodą materiału kruszonego 
i dróg transportowych).  

Jednym z poważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza jest transport drogowy. 
Podczas pracy silników samochodowych emitowane są do powietrza tlenek węgla, tlenki 
azotu, dwutlenek siarki, węglowodory aromatyczne. Wytwarza się również pył na skutek 
ścierania opon, hamulców i nawierzchni drogowej, które zawierają związki ołowiu, kadmu, 
niklu i miedzi. Zanieczyszczenia komunikacyjne nie rozprzestrzeniają się na większym ob-
szarze, ale występują w znacznych stężeniach w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunika-
cyjnych - w pasie około 200 m. Dlatego na ich oddziaływanie narażone są obszary sąsiadu-
jące z drogami. Ten rodzaj emisji staje się problemem, który wzrasta wraz z natężeniem ru-
chu na drogach oraz wzrostem ilości pojazdów silnikowych w gminie. Emisja zanieczyszczeń 
ze źródeł mobilnych większa jest w obrębie zabudowy i dróg o nasilonym ruchu. 

W powietrzu znajdują się również zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa. Rolnictwo 
jest jednym z głównych źródeł odpowiedzialnych za emisję do powietrza; amoniaku i metanu. 
Źródło to jest praktycznie niemożliwe do wyeliminowania, a emisję z niego można jedynie 
ograniczyć. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania, gdyż w przeciwieństwie do źró-
deł punktowych, rolnictwo jest źródłem wieloobszarowym, a emisje z niego są wynikiem za-
chodzących naturalnych procesów rozkładu substancji organicznych i mineralnych. 

Powiat Staszów należy do obszarów o największej koncentracji wprowadzanych zanie-
czyszczeń do powietrza w województwie świętokrzyskim. Wysoka koncentracja wynika z lo-
kalizacji w tym powiecie zakładów, które w dużym zakresie korzystają ze środowiska: elek-
trownia w Połańcu, zakłady chemiczne w Grzybowie i cementownia w Ożarowie. Badania 
WIOŚ dotyczące emisji zanieczyszczeń przeprowadzone na terenie sąsiedzkich gmin Osiek i 
Staszów nie odnotowują przekroczeń dopuszczalnych stężeń SO2, NO2, H2S, pyłu zawie-
szonego. 

Oznacza to, że większość emitowanych stąd zanieczyszczeń powietrza podlega trans-
portowi na dalsze odległości, Usytuowanie gminy Bogoria w północnej części powiatu oraz 
przewaga wiatrów zachodnich, ogranicza napływ tych zanieczyszczeń na jej teren.  

Ograniczenie emisji i jej uciążliwości wymaga działań zakładających m.in.: 
a. gazyfikację gminy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla zwiększenia 

udziału ekologicznych nośników energii. Obecnie zgazyfikowanych jest 10 wsi: Bogo-
ria, Józefów Witowicki, Jurkowice, Kiełczyna„ Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, 
Kolonia Wysoki Małe, Moszyny, Podlesie, Wola Kiełczyńska. W 2002 r. z sieci gazowej 
korzystało 130 gospodarstw domowych oraz 10 zakładów i instytucji, 

b. budowę obwodnicy miejscowości Bogoria, 
c. realizację osłon przeciw zanieczyszczeniom powietrza utworzonych z zieleni izolacyj-

nej, zwłaszcza w terenach zabudowy, 
d. zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy drogami a uprawami, odpowiedni dobór 

upraw w sąsiedztwie tras komunikacyjnych. 
 
Na obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie identyfikuje się większych źródeł zanie-

czyszczeń atmosferycznych. 

Klimat akustyczny 

Standardy jakości klimatu akustycznego zależą od funkcji i przeznaczenia terenu, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 j.t.) (tabela 1). 
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Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków po-
wietrznych oraz linie energetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

dopuszczalny długookresowy średni poziom 
dźwięku A w dB 

drogi lub linie kolejowe 1) pozostałe obiekty i działalno ść 
będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 
przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

rodzaj terenu 

dobom w roku  porom nocy dobom w roku porom nocy 
Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze 
stałym pobytem dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki społecznej 
tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców 2) 

70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 
linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 
100 tys. mieszkańców, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową 
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

W zależności od źródła hałasu rozróżnia się dwie podstawowe kategorie hałasu, tj. ha-
łas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) i hałas przemysłowy. Na terenie gminy Bo-
goria problem zanieczyszczenia środowiska hałasem rozpoznany jedynie w odniesieniu do 
działalności przemysłowej. Do głównych źródeł hałasu wpływających na zwiększenie uciąż-
liwości akustycznej dla środowiska zewnętrznego należy ruch drogowy i działalność kamie-
niołomów. 

Hałas przemysłowy emitowany w związku z funkcjonowaniem kopalni dolomitów i wa-
pieni oraz zakładu przeróbczego tych surowców, wg badań kontrolnych systematycznie pro-
wadzonych przez przedsiębiorstwo, nie wykracza poza obszary negatywnych oddziaływań tj. 
poza ustanowione tereny górnicze dla dwóch obszarów eksploatacji.  

Poziom natężenia hałasu drogowego zależny jest m.in. od: rodzaju i hałaśliwości po-
jazdów, rodzaju i jakości nawierzchni, ukształtowanie terenu, zwartości zabudowy, natężenia 
ruchu. Mając na uwadze w/w czynniki można przypuszczać, iż przebiegająca przez teren 
gminy droga wojewódzka nr 757 prowadząca ruch tranzytowy jest źródłem emisji hałasu i 
może stanowić uciążliwość na terenach zabudowy położonej w jej bezpośrednim sąsiedz-
twie. 

W chwili obecnej brak dostępnych, aktualnych danych o poziomie natężenia hałasu i 
zasięgu oddziaływania akustycznego drogi na terenie gminy. Badania wykonywane w roku 
2002 w Staszowie, na odcinku wylotowym drogi wykazywały przekroczenia norm w grani-
cach kilkunastu procent. Uciążliwość ruchu na odcinku poza miastem była mniejsza. Poprzez 
analogię do powyższych wyników oraz mając na uwadze stały rozwój motoryzacji można 
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przypuszczać, iż na terenie gminy Bogoria uciążliwość akustyczna może występować w go-
dzinach szczytu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Również na odcinku drogi powiatowej 
078OT Jurkowice - Wiśniówka od miejscowości Budy do Jurkowic i na drogach dojazdowych 
do kopalni – należy spodziewać się okresowych przekroczeń dopuszczalnych wartości aku-
stycznych. Warunki akustyczne kształtuje tu hałas komunikacyjny powodowany ruchem 
transportu ciężkiego wywożącego kruszywo. 

Na pozostałym obszarze gminy ze względu na występowanie jedynie ruchu lokalnego 
uciążliwości związane z hałasem komunikacyjnym nie występują. 

Jakość wód powierzchniowych i wód podziemnych 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady gospodarowania zasobami wod-
nymi jest Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z 
późn. zm.) wraz ze szczegółowymi przepisami wykonawczymi, tj. rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchnio-
wych (Dz.U.2011.258.1549) oraz rozporządzeniem z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i pod-
ziemnych (Dz.U.2011.258.1550). Badania jakości wód powierzchniowych prowadzi Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. 

W 2010 roku, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2010-2012" przeprowadzono monitoring jakości wód po-
wierzchniowych. Podstawą oceny i klasyfikacji stanu JCWP było Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poź. 1008). Wyniki pomiarów zamieszczono w 
opracowaniu pt." Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w Województwie 
Świętokrzyskim w roku 2010". Z w/w opracowania wynika, że w punkcie pomiarowo-
kontrolnym "Koprzywianka-Andruszkowice" stan ekologiczny oraz potencjał ekologiczny wód 
powierzchniowych został sklasyfikowany jako słaby-IV klasa, natomiast stan chemiczny wód 
osiągnął wskaźniki poniżej stanu dobrego. 

Występujący na terenie gminy wody powierzchniowe nie były badane przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach pod względem jakości wód. Zatem brak 
sieci pomiarowej nie pozwala jednoznacznie określić jakości wód powierzchniowych. Z du-
żym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w swym początkowym biegu cieki nie są za-
nieczyszczone. Jednakże w miarę przepływu przez obszary upraw polowych i zabudowań 
wzrasta stopień zagrożenia zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego i bytowo-
komunalnego. 

Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut 
Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną, 
zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd), wyznaczonych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Gmina Bogoria położona jest w obrębie JCWPd nr 125, która została zaliczona do za-
grożonych niespełnieniem, określonych dla niej celów środowiskowych. W związku z powyż-
szym w roku 2008 obszar JCWPd nr 125 został objęty monitoringiem operacyjnym, m.in. w 
punkcie nr 2668 sieci krajowej w miejscowości Zimnowoda, na terenie gminy Bogoria. 

Ocenę stanu wód podziemnych w Województwie Świętokrzyskim za rok 2009 dokona-
no zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryte-
riów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). W punkcie badaw-
czym w miejscowości Zimnowoda z wyników pomiarów wynika, że wody podziemne należą 
do II klasy- wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów fizykochemicznych 
są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i 
nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby. 

Na obszarze objętym IV  zmianą MPZP – Etap I znajduje się fragment rzeki Kacanka. 
Przebiega ona w odległości kilkuset metrów od planowanej lokalizacji elektrowni w miejsco-
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wości Przyborowice. Ze względu na brak działań inwestycyjnych w sąsiedztwie cieku oraz 
znaczną odległość planowanej elektrowni realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na 
stan i funkcjonowanie rzeki. W granicach objętych IV zmianą MPZP – Etap I nie występują 
tereny objęte ochroną przeciwpowodziową, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jednakże 
część terenu położona jest na terenach zalewowych. Są to niewielkie fragmenty objęte 
zmianą w obrębie Gorzków. Tereny objęte IV zmianą MPZP – Etap I położone są poza gra-
nicami GZWP Subzbiornik Staszów Nr 423 oraz strefami ochronnymi ujęć wody. 

 

III. ANALIZA USTALE Ń MIEJSCOWEGO PLANU  

1. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagos podarowania 
przestrzennego 
W projekcie IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bogoria – Etap I, uchwalonego uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 
2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bogoria – ETAP I (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 50 poz. 793) z późn. zm. 
wprowadza się następujące zmiany: 

� w §2 wprowadza się pkt 13 (urządzenia towarzyszące – należy przez to rozumieć 
obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, parkingi, budynki gospodarcze i higieniczno-sanitarne, wiaty i zadaszenia, 
małą architekturę oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji 
określonej w przeznaczeniu podstawowym), pkt 14 (powierzchnia zabudowy – należy 
przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez obiekty budowlane), pkt 15 (strefa 
ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenu oraz występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych – należy 
przez to rozumieć strefę wyznaczoną na podstawie izofony 45dB, w której obowiązuje: 
zakaz zabudowy mieszkaniowej w tym w zabudowie zagrodowej i w zabudowie wyko-
rzystywanej dla potrzeb gospodarki leśnej, zakaz wprowadzania zadrzewień i ciągów 
zieleni, zakaz realizacji zbiorników wodnych, w tym stawów, zakaz zalesiania w pro-
mieniu 200 m od elektrowni wiatrowych), pkt 16 (elektrownia wiatrowa – należy przez to 
rozumieć urządzenie techniczne wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną, 
przetwarzające energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną) oraz pkt 17 (wyso-
kość elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar li-
czony od poziomu terenu do skrajnego punktu śmigła elektrowni wiatrowej w pozycji 
pionowej, przy najwyższym położeniu łopat wirnika); 

� w §4 zawierającym podstawowe przeznaczenie terenów, dodano nowe przeznaczenie 
terenów o symbolu EW – tereny elektrowni wiatrowych oraz o symbolu E – tereny in-
frastruktury elektroenergetycznej; 

� po §11 wprowadzono dodatkowo §11a w którym dla terenów objętych IV zmianą planu 
miejscowego wprowadza się obowiązek zgłoszenia przed wydaniem decyzji o pozwo-
leniu na budowę wszystkich obiektów o wysokości równej i większej 50 m nad poziom 
terenu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP oraz równej i większej 
100 m nad poziom terenu do Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

� w §14 dodaje się ust. 4 w którym dla terenów EW i E niezależnie od ustaleń ust. 3 do-
puszcza się przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

� w §16, w którym kwalifikuje się tereny o różnym zagospodarowaniu w zakresie ochrony 
przed hałasem, wprowadzono dodatkowy pkt 3a w brzmieniu „dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami EW, E nie ustala się ochrony przed hałasem”, zaś w 
pkt 4 po cyfrze 2 skreśla się literę „i” oraz wstawia się przecinek, po cyfrze 3 wstawia 
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się litery „i 3a”; 

� w §17 dodaje się ust. 4 w którym dla terenów objętych IV zmianą planu miejscowego 
znajdujących się w Jeleniewsko-Staszowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu usta-
nowionym uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXV/624/13 z dnia 23 
września 2013 r. obowiązują ustalenia w zakresie ochrony czynnej ekosystemów, za-
kazy i warunki dotyczące odstępstw od zakazów zawarte w cytowanej uchwale; 

� po §18 wprowadzono dodatkowo §18a w którym ustala się granicę strefy ochronnej 
związanej z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 
oraz występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych, oznaczoną jak 
na rysunku planu; 

� po §27 wprowadzono dodatkowo §27a w brzmieniu „Ustala się następujące zasady i 
warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych na rysunkach pla-
nu symbolami EW i E”, dla którego ustalono minimalną powierzchnię działki, szerokość 
frontu działki oraz kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowe-
go; 

� w §61 dotyczącym wyznaczenia terenów rolniczych, w ust. 1 dodano tereny oznaczone 
na rysunkach planu symbolami 1.R.8a, 1.R.15a, 1.R.16a, 1.R.18a, 1.R.19a, 1.R.20a, 
1.R.44a, 1.R.44b, 1.R.50a, 1.R.52a, 1.R.52b z podstawowym przeznaczeniem pod 
uprawy rolne i pozostawiono je w dotychczasowym użytkowaniu, z zachowaniem pozo-
stałych zapisów uchwały planu oraz w ust. 2, pkt 6 wprowadzono słowa „z zastrzeże-
niem §18a”; 

� po §77 wprowadzono §77a, w którym wyznaczono nowe tereny elektrowni wiatrowych, 
oznaczone na rysunkach planu symbolami: 1.EW.1, 1.EW.2, 1.EW.3, 1.EW.4 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych (obiektów i urządzeń 
do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii kinetycznej wiatru o no-
minalnej mocy nie przekraczającej 3,5 MW, wraz z urządzeniami towarzyszącymi). Dla 
terenów tych ustalono, iż powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 95% po-
wierzchni działki, należy zachować minimum 2% powierzchni biologicznie czynnej, zaś 
wysokość obiektów budowlanych nie może być większa niż 210 m. Ponadto ustalono, iż 
należy uwzględnić oznakowanie przeszkód lotniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
należy zastosować jednolitą kolorystykę elektrowni, nie powodującą ich nadmiernej eks-
pozycji w otoczeniu. Na terenach tych zakazano lokalizowania reklam na obiektach 
elektrowni, za wyjątkiem symboli związanych z tymi obiektami. Ponadto ustalono, że 
pozostałe zasady obowiązują jak w ustaleniach ogólnych; 

� w §78 w ust. 1 wyznaczono dodatkowe tereny leśne, oznaczone na rysunkach planu 
symbolami 1.ZL.86a, 1.ZL.88a, 1.ZL.100a, 1.ZL.105a, 1.ZL.162a, 1.ZL.163a obejmują-
ce grunty Ls, zgodnie z ewidencją gruntów oraz grunty wód płynących i dróg śródle-
śnych, z zachowaniem pozostałych zapisów uchwały planu oraz w ust. 2 wprowadzono 
słowa „z zastrzeżeniem §18a”; 

� w §81 w ust. 1 wyznaczono dodatkowy teren leśny zagrożony powodzią, oznaczony na 
rysunkach planu symbolami 1.ZL.ZZ.7a obejmujące grunty Ls, zgodnie z ewidencją 
gruntów oraz grunty wód płynących i dróg śródleśnych, z zachowaniem pozostałych 
zapisów uchwały planu; 

� w §82 w ust. 1 skreślono symbole 1.ZZL.51, 1.ZZL.52, 1.ZZL.76 oraz wyznaczono do-
datkowe tereny zalesień, oznaczone na rysunkach planu symbolami 1.ZZL.18a, 
1.ZZL.48a 1.ZZL.49a, 1.ZZL.53a, 1.ZZL.75a, 1.ZZL.82a, 1.ZZL.83a, 1.ZZL.83b, 
1.ZZL.84a, 1.ZZL.86a obejmujące grunty rolne nieprzydatne i mało przydatne do pro-
dukcji rolnej z przeznaczeniem pod zalesienia, z zachowaniem pozostałych zapisów 
uchwały planu oraz w ust. 2 wprowadzono słowa „z zastrzeżeniem §18a”; 

� w §89 wyznaczono dodatkowy teren cmentarza wojennego z I wojny Światowej, ozna-
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czony na rysunkach planu symbolami 1.ZC.1a z podstawowym przeznaczeniem pod 
utrzymanie zabytkowego cmentarza wojennego z I Wojny Światowej, z zachowaniem 
pozostałych zapisów uchwały planu; 

� w §91 wyznaczono dodatkowe tereny zieleni nieurządzonej, oznaczonej na rysunkach 
planu symbolami 1.ZR.41a, 1.ZR.69a, 1.ZR.70a z podstawowym przeznaczeniem pod 
zielone użytki rolne, zadrzewienia śródpolne, wzdłuż rzek, cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych, z zachowaniem pozostałych zapisów uchwały planu; 

� w §95 wyznaczono dodatkowy teren zieleni nieurządzonej zagrożony powodzią, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1.ZR.ZZ.7a z podstawowym przeznaczeniem pod 
zieleń nieurządzoną stanowiącą obudowę biologiczną rzek, cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych, z zachowaniem pozostałych zapisów uchwały planu; 

� w §98 wyznaczono dodatkowe tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1.KD.8a, 1.KD.8b z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacje dróg 
publicznych klasy G, z zachowaniem pozostałych zapisów uchwały planu; 

� w §100 wyznaczono dodatkowe tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunkach pla-
nu symbolami 3.KD.5a, 3.KD.6a, 3.KD.16a, z podstawowym przeznaczeniem pod loka-
lizację dróg publicznych klasy L, z zachowaniem pozostałych zapisów uchwały planu; 

� w §101 wyznaczono dodatkowe tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunkach pla-
nu symbolami 4.KD.5a, 4.KD.5b, 4.KD.10a z podstawowym przeznaczeniem pod lokali-
zację dróg publicznych klasy L. Dla terenów 4.KD określono szerokość dróg w liniach 
rozgraniczających na 15,0 m dla terenu 4.KD.10a oraz 12,0 m dla pozostałych terenów, 
z wyjątkami – jak na rysunku planu. Pozostałe zapisy uchwały planu zostają zachowa-
ne; 

� w §102 wyznaczono dodatkowe tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunkach pla-
nu symbolami 5.KD.2, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację dróg publicz-
nych klasy D, z zachowaniem pozostałych zapisów uchwały planu;  

� w §103 wyznaczono dodatkowe tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunkach 
planu symbolami 1.KDW.40, 1.KDW.41  z podstawowym przeznaczeniem pod lokaliza-
cje dróg wewnętrznych. Pozostałe zapisy uchwały planu zostają zachowane; 

� w §109 wyznaczono dodatkowy teren ciągów pieszo-jezdnych, oznaczony na rysun-
kach planu symbolami 1.KDX.13a, z podstawowym przeznaczeniem pod trasy piesze i 
ścieżki rowerowe. Pozostałe zapisy uchwały planu zostają zachowane; 

� po §114 wprowadzono §114a, w którym wyznaczono nowe tereny infrastruktury elek-
troenergetycznej, oznaczone na rysunkach planu symbolami 1.E.1 i 1.E.2 z podstawo-
wym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia elektroenergetyczne, w granicach któ-
rych obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki, za-
chowanie minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej oraz wysokość obiektów bu-
dowlanych nie więcej niż 8m, zaś pozostałe zasady obowiązują jak w ustaleniach ogól-
nych; 

�  w §115 ustalającym wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w pkt 10 po symbolu „P” wprowadzo-
no symbol „EW”, a także wprowadzono dodatkowy pkt 20, w brzmieniu „dla terenów E 
– 1%”. 
 
Ponadto w § 3., oraz w § 4. projektu uchwały IV zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I ustalono, komu powierza się wykona-
nia uchwały oraz określa się termin wejścia w życie uchwały.  
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2. Analiza rozwi ązań funkcjonalno-przestrzennych   
Analizę rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zawartych w projekcie uchwały doko-

nuje się pod kątem zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizfogra-
ficznym, zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz rozwiązań eliminujących lub ogra-
niczających negatywne wpływy na środowisko.  

Celem IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Etap I jest 
przede wszystkim umożliwienie lokalizacji na obszarach wskazanych do objęcia zmianą 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 
kW – zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja, której za-
daniem jest pozyskiwanie energii z źródeł odnawialnych (wiatru) jest inwestycją proekolo-
giczna, która w przyszłości może przynieść wymierne korzyści finansowe. W związku z tym 
poniższa analiza rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych została przeprowadzona dla obo-
wiązującego już planu z uwzględnieniem wprowadzanych zmian. 

W zakresie ochrony środowiska i działań minimalizujących potencjalny negatywny 
wpływ zagospodarowania na środowisko istotne są ustalenia dotyczące gospodarki wodno-
ściekowej, pozyskiwania ciepła do ogrzewania budynków, ochrony klimatu akustycznego, 
a także możliwości kształtowania terenów zieleni, zawarte w obowiązującym planie miejsco-
wym. W projekcie zmiany planu ustala się przestrzeń przewidzianą na urządzenie po-
wierzchni biologicznie czynnej w obrębie nowych inwestycji. Pozostawienie tej powierzchni 
jest istotne ze względu na potrzeby retencji wód opadowych i roztopowych przez podłoże. 
Jest to również przestrzeń mogąca zostać zagospodarowana zielenią. W celu ochrony krajo-
brazu w projekcie zmiany planu miejscowego wskazuje się, że należy zastosować jednolitą 
kolorystykę elektrowni, nie powodującą ich nadmiernej ekspozycji w otoczeniu. 

Elektrownie wiatrowe rozumiane są jako zespół urządzeń do wytwarzania energii elek-
trycznej wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe umieszczone na słupach wraz z obiek-
tami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi dla działalności elektrowni, w tym projek-
towanymi sieciami elektroenergetycznymi, drogami dojazdowymi, urządzeniami do pomiaru 
wiatru. Realizacja elektrowni nastąpi na części gruntów rolnych z zachowaniem istniejących 
uwarunkowań i obowiązujących przepisów.  

Praca farmy wiatrowej może oddziaływać na następujące komponenty środowiska:  
- emisję hałasu wywołaną obrotem wirnika elektrowni wiatrowej; 
- emisję pól elektromagnetycznych;  
- zniszczenie miejsc przebywania, kryjówek, żerowisk i tras migracji zwierząt oraz zakłó-

cenia funkcjonowania ich populacji zwierząt, zniszczenie siedlisk roślin;  
- przekształcenia w krajobrazie. 

Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowych wymagać będzie prze-
prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 
Ocenę taką przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ze względu na potencjalne uciążliwości 
związane z emisją hałasu, fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elek-
trostatycznymi w IV MPZP wyznaczono strefę ochronny związanej z ograniczeniami w zabu-
dowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowania znaczącego oddziaływa-
nia elektrowni wiatrowych.  

Ze względu na potencjalne uciążliwości związane z emisją hałasu, fal elektromagne-
tycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi w IV MPZP wyznaczono strefę 
ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 
oraz występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych. Strefę tą wyznaczono 
na podstawie przeprowadzonych analiz hałasowych wyznaczających zasięgi oddziaływania 
akustycznego, w oparciu o projektowaną turbinę o mocy akustycznej na poziomie 105,5 dB 
oraz wysokości wieży równej 115 m n.p.t.. Wyznaczona w IV zmianie MPZP strefa ochronna 
elektrowni wiatrowych pokrywa się z wyznaczoną strefą w Studium, w której niezależnie od 
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zapisów szczegółowych dla terenów, zakazuje się lokalizacji zabudowy związanej ze stałym 
pobytem ludzi. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym MPZP 
powinien być zgodny z ustaleniami Studium. Oznacza to, że praca siłowni wiatrowych nie 
będzie w sposób negatywny oddziaływać na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Ponadto 
w projekcie zmiany planu tereny, na których niegdyś dopuszczono zabudowę, znajdującej 
się w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych zmieniły swoje funkcje/przeznaczenie na takie 
w których zabudowa związana ze stałym pobytem ludzi jest nie dopuszczona. 

Według wskazań Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zamieszczonych w opracowa-
niu pt. „Analiza zdolności przesyłowych i wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie człowieka 
oraz środowisko przyrodnicze” autorstwa J. Baranowskiego, S. Borowskiego, J. Mikołajcza-
ka, P. Milewskiego (opracowanie jest elementem raportu „Energetyka wiatrowa w kontekście 
ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim” 
opublikowanym w styczniu 2012 r. i wykonanym na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego 
województwa kujawsko-pomorskiego), odległość między siedzibami ludzkimi a elektrowniami 
wiatrowymi powinna wynosić minimum 500 m. W odległości tej nie stwierdza się przekroczeń 
w ciągu dnia dopuszczalnych norm natężenia hałasu słyszalnego w pobliżu siłowni wiatro-
wych. Także nocą w miejscach oddalonych co najmniej 500-600 m od wieży siłowni poziom 
hałasu jest zgodny z normami. 

W opracowaniach eksperckich dowodzi się, że nie ma w pełni wiarygodnych i po-
twierdzonych medycznie faktów, że hałas siłowni wiatrowych wywołuje choroby u osób 
mieszkających w pobliżu elektrowni. Informacje o zdrowotnych oddziaływaniach hałasu opie-
rają się na badaniach dotyczących hałasu drogowego i hałasu w miejscach pracy. W przy-
padków osób mieszkających w pobliżu elektrowni wiatrowych mamy do czynienia z ekspozy-
cją także na inne, poza siłownią, źródła hałasu. 

W zakresie emisji infradźwięków uznano, że emisja na wysokości głowic siłowni wia-
trowych nie przekracza wartości dopuszczalnej dla stanowisk pracy. Polskie uregulowania 
normatywne wskazują, że poziom infradźwięków nie powinien przekraczać 102 dBG w nor-
malnych warunkach życia a 86 dBG w przypadku pracy na stanowiskach koncepcyjnych. 
Turbiny wiatrowe stosowanych dzisiaj wielkości (ok. 2 MW) w odległości 400 metrów emitują 
infradźwięki na poziomie 60-70 dbG, co jest wielkością znacznie niższą od dopuszczalnej 
nawet dla pracy koncepcyjnej. 

Praca turbin wiatrowych może powodować uciążliwe zjawisko opisywane jako efekt mi-
gotania cienia. Z efektem migotania cienia mamy do czynienia w słoneczne dni, szczególnie 
w porach porannych i popołudniowych, gdy cień wiatraka może dochodzić do najbliższych 
zabudowań. Stwierdzono, że efekt migotania cienia nie dotyczy obszaru położonego dalej 
niż 10-krotność długości łopaty wirnika. Dla większości przypadków oznacza to, że zjawisko 
migotania cienia nie dotyczy zabudowań znajdujących się dalej niż 500 m od wiatraka. 

Przez teren opracowania przebiegać będzie projektowana linia wysokiego napięcia 110 
kV. Na rysunku planu wokół linii tej wyznaczono pasy techniczne, które stanowią strefy 
ochronne. Zostały one określone w oparciu o wytyczne właściwych operatorów i zarządców 
infrastruktury elektroenergetycznej, uwzględniając m.in. ochronę planowanej linii przed nie-
pożądanym zagospodarowaniem, emisję oddziaływań związanych z hałasem oraz pozio-
mem pól elektromagnetycznych. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu oraz projektu 
jego zmiany, pasy techniczne projektowanej linii pozostawia się w dotychczasowym rolnym 
użytkowaniu. Ponadto projektowana linia na obszarze zmiany planu przebiega od terenów 
zabudowanych w odległościach, w zakresie których poziom emisji hałasu oraz oddziaływań 
pół elektromagnetycznych na tereny zabudowy mieszkaniowej będzie bez wpływu. 

Projekt planu został sporządzony zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Z punktu 
widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych przy jednoczesnym stosowaniu odpowiednich 
rozwiązań technicznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania na tym terenie farm 
wiatrowych czy GPZ. Morfologia terenu oraz podłoże zasadniczo sprzyjają posadawianiu 
obiektów inżynierskich. Ponadto obiekty kubaturowe – maszty lokalizowane są poza obsza-
rami, na których istnieje zagrożenie do powstania osunięć mas ziemnych. 

 Środowisko cechuje się poprawnym stanem, jest odporne na degradację i zachowuje 
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zdolność do regeneracji. Niekorzystne z punktu widzenia środowiska jest natomiast znisz-
czenie przydatnej dla rolnictwa pokrywy glebowej. 

Projekt planu zgodny jest z polityką przestrzenną nakreśloną w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria”. Rodzaj oraz ilość zagrożeń 
dla środowiska, mogących wystąpić po uchwaleniu opisywanego dokumentu, jest trudna do 
oszacowania. Oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko uzależnione będzie od 
stopnia realizacji postanowień planu oraz charakteru wybranych przeznaczeń na 
poszczególnych terenach. 

 

IV. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI USTALE Ń PROJEKTU 
MPZP NA ŚRODOWISKO 

1. Przyj ęte zało żenia 
Realizacja ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego spowoduje zróżnicowane zmiany w środowisku. Ich charakter, intensywność 
oraz zasięg uzależniony będzie od faktycznego sposobu zagospodarowania terenu oraz 
stopnia realizacji zapisów zawartych w projekcie planu miejscowego.  

 Ocenę następstw realizacji ustaleń planu dokonano z podziałem ze względu na 
wpływ na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego (w tym na 
zdrowie ludzi) znajdującego się w obrębie granic omawianego obszaru, uwzględniając 
wzajemnych zależności między nimi. Wpływ na środowisko skutków realizacji planu 
różnicuje się w zależności od: 

– bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 
– okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 
– częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe; 
– charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia; 
– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne; 
– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, 

możliwe do rewaloryzacji; 
– intensywności przekształceń - nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska zgodnie z przyjętymi 
założeniami przedstawiono również w formie tabelarycznej (tabela 3 i 4). Na rysunku 
prognozy, w zależności od potencjalnego wpływu na środowisko dokonano podziału 
poszczególnych obszarów funkcjonalno-przestrzennych. Wyznaczono dwie grupy o symbolu 
A, B i przedstawiono jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego. 

 

2. Wpływ ustale ń planu na elementy środowiska we wzajemnym 
powi ązaniu 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy wpływu realizacji planu miejscowego na 
zasoby naturalne rozumiane jako poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i 
kulturowego. Według definicji zamieszczonej w Encyklopedii PWN (encyklopedia.pwn.pl), 
zasoby naturalne to „twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne 
(atmosfera, wody, minerały) wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i 
konsumpcji”. 

Wpływ na klimat lokalny 

Przyszłe zagospodarowanie terenu nie powinno wpłynąć modyfikująco na klimat 
lokalny. 

Wpływ na świat przyrody i bioró żnorodno ść 

Planowane zmiany użytkowania terenów polegać będą na przekształceniu części prze-
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strzeni rolniczej w zurbanizowaną. W miejscu terenów rolnych i użytków zielonych pojawią 
się maszty elektrowni wiatrowej oraz urządzenia towarzyszące siłowniom. Na potrzeby ob-
sługi elektrowni wybudowane zostaną również drogi wewnętrzne.  

Funkcjonowanie farmy wiatrowej może negatywnie oddziaływać na ptaki oraz nietope-
rze. Podstawowe rodzaje negatywnych oddziaływań to możliwość śmiertelnych zderzeń z 
elementami wiatraków, bezpośrednia utrata siedlisk, ich fragmentacja i przekształcenie (za-
jęcie terenu), tworzenie efektu bariery, utrata oraz konieczność zmiany tras przelotu zwie-
rząt, utrata miejsc żerowania oraz niszczenie kryjówek.  

Na badanym terenie nie stwierdzono istnienia miejsc lęgowych nietoperzy, zaś wobec 
chronionych gatunków ptaków lęgowych (skowronek, pliszka żółta, trznadel) przewiduje się 
wystąpienie krótkoterminowego negatywnego oddziaływania ze strony inwestycji polegają-
cego na bezpośredniej zmianie charakteru i parametrów siedliska lęgowego. Nie występują 
tu również istotne dla utrzymania populacji zwierząt żerowisk, schronień, miejsc odpoczynku 
i kryjówek. W celu uniknięcia negatywnych oddziaływań mogących się pojawić w trakcie 
eksploatacji elektrowni, zaleca się wprowadzenie obowiązku prowadzenia monitoringu wpły-
wu eksploatacji elektrowni na środowisko, w szczególności na ptaki i nietoperze. 

Przeprowadzona analiza wpływu planowanej farmy wiatrowej na szatę roślinną wyka-
zała, iż na terenie bezpośredniego zagospodarowania nie występują chronione gatunki roślin 
i siedlisk. Badany obszar jest intensywnie wykorzystywany rolniczo, w ciągu jednego sezonu 
wegetacyjnego minimum dwukrotnie zaorywany. Na powierzchni występują uprawy: rzepaku, 
ziemniaków, pszenicy, żyta oraz fragmenty łąk świeżych. Flora jest typowa dla krajobrazu 
rolniczego z przewagą pól uprawnych. Na analizowanym obszarze występują również płaty 
lasów z drzewostanem złożonym głównie z sosny zwyczajnej Pinus sylvestris.  

Oddziaływanie elektrowni wiatrowej na roślinność zaznaczy się wyłącznie na etapie re-
alizacji inwestycji. Na terenach bezpośredniej lokalizacji turbin oraz na terenach nowych dróg 
dojazdowych prawdopodobnie zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, nie 
przedstawiająca dużej wartości florystycznej (głównie zbiorowiska związane z drogami śród-
polnymi). Z punktu widzenia zajęcia terenu pod budowę turbin wiatrowych i infrastruktury to-
warzyszącej, gdzie dominują przede wszystkim grunty użytkowane rolniczo, oraz biorąc pod 
uwagę relatywnie nie wielki areał gruntów planowanych do zmiany przeznaczenia, nie prze-
widuje się aby wpływ działań inwestycyjnych, związanych z realizacją przedmiotowej inwe-
stycji, na szatę roślinną miał charakter znaczący, powodujący istotny uszczerbek stanu do-
tychczasowej szaty roślinnej. Wpływ tych działań na warunki bytowania zwierząt zaznaczy 
się najistotniej w fazie realizacji i likwidacji inwestycji, co jednak w dłuższej perspektywie 
czasowej nie powinno mieć charakteru znaczącego, ze względu zdolność adaptacji zwierząt 
do panujących warunków. 

Wpływ na gleby i powierzchni ę ziemi  

Realizacja postanowień planu spowoduje przekształcenie morfologii terenu na potrze-
bę wykopania fundamentów wież elektrowni, a także zabudowań. Pokrywa glebowa w miej-
scach sytuowania budynków zostanie zdjęta. W odniesieniu do całkowitej powierzchni planu, 
przestrzeń przewidziana pod wykonanie elektrowni i obsługujących ją dróg jest niewielka. 
Planowane zagospodarowanie wymagać będzie uzyskania zgody na wyłączenie części 
gruntów z produkcji rolnej. 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Jak wynika z opracowania „Raport oddziaływania na środowisk – Budowa farmy wia-
trowej Bogoria” na etapie budowy lub likwidacji farmy wiatrowej potencjalne oddziaływanie 
na wody powierzchniowe i podziemne dotyczyć może emisji zanieczyszczeń. Emisja zanie-
czyszczeń do wód i gruntu może być związana przede wszystkim z wyciekami substancji 
chemicznych, zwłaszcza ropopochodnych (oleje, smary itp.) z maszyn budowlanych czy też 
środków transportu, a także zanieczyszczeniem wód i gruntu ściekami bytowo-
gospodarczymi z zaplecza budowy. Zagrożenia te będą jednak skutecznie wyeliminowane 
dzięki odpowiedniej organizacji placu budowy. Czasowe oddziaływanie na wody podziemne 
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może potencjalnie pojawić się w przypadku konieczności odwadniania wykopów pod budowę 
fundamentów turbin. Oddziaływanie to jest odwracalne, ponieważ po zakończeniu budowy 
teren zostanie przywrócony do użytkowania i poziom wód ponownie się ustabilizuje. W przy-
padku omawianej inwestycji oddziaływanie tego typu jest mało prawdopodobne ze względu 
na lokalizację turbin w okolicach szczytów wzniesień, gdzie zwierciadło wód podziemnych 
znajduje się na znacznej głębokości, najprawdopodobniej poniżej poziomu posadowienia 
fundamentów turbin. 

Na etapie eksploatacji farmy wiatrowej nie wystąpią emisje do wód i do gruntu. Ewen-
tualnie pewne substancje mogą się przedostać do gruntu i wód podziemnych w przypadku 
wystąpienia awarii lub wycieków np. smarów czy olejów, zarówno na etapie budowy i likwi-
dacji lub też w etapie eksploatacji podczas serwisowania farmy wiatrowej. 

Wpływ na powietrze atmosferyczne  

Za szkodliwe emisje w niewielkim stopniu odpowiadać będzie ruch samochodowy, któ-
ry wzrośnie po pojawieniu się nowych terenów zabudowanych, zaś funkcjonowanie farmy 
wiatrowej nie będzie wywoływać emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Emisje do powietrza 
związane będą jedynie z fazą budowy lub likwidacji farmy wiatrowej i wynikać będą z emisji z 
maszyn i pojazdów pracujących na placu budowy i środków transportu, a także pyłem po-
wstającym przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Będą to emisje o 
nieznaczących ilościach i zasięgu, co więcej krótkotrwałe. Głównym źródłem emisji zanie-
czyszczeń do powietrza na etapie realizacji (budowy lub likwidacji) przedsięwzięcia będą 
maszyny budowlane i pojazdy samochodowe wyposażone w silniki Diesla i zasilane olejem 
napędowym. Na etapie budowy wystąpi także czasowy wzrost zapylenia, np. podczas wyko-
nywania robót ziemnych. Emisje te maja charakter niezorganizowany i nie sposób określić 
ich na podstawie analizy ilościowej. Oddziaływanie to występuje lokalne i krótkookresowo - 
występuje jedynie w miejscach prowadzenia prac budowlanych i zanika w momencie ich za-
kończenia. W przypadku etapu likwidacji emisje będą zbliżone do etapu budowy i związane z 
demontażem turbin wiatrowych i ich transportem oraz przywracaniem terenu pod funkcje rol-
nicze. 

Na etapie eksploatacji nie będą występować emisje do powietrza, związane z pracą 
turbin. Jest to podstawowym celem projektu, tj. produkcja energii elektrycznej pozbawiona 
szkodliwych emisji wynikających ze spalania paliw stałych lub ciekłych. Eksploatacja farmy 
wiatrowej nie będzie się wiązała z emisją substancji do powietrza, wręcz przeciwnie w ogól-
nym bilansie produkcji energii, wykorzystanie energii wiatrowej odciąży elektrownie konwen-
cjonalne, co wpłynie na zmniejszenie ilości gazów i pyłów odprowadzanych do powietrza 
przy spalaniu surowców energetycznych. 

Wpływ na klimat akustyczny  

 W chwili obecnej na obszarze zmiany MPZP panuje poprawna sytuacja akustyczna. 
Klimat akustyczny na terenie tym w dalszym ciągu będzie kształtowany przez ruch samo-
chodowy odbywający się istniejącymi i projektowanymi drogami. Emitorami hałasu będzie 
również praca turbin wiatrowych. Ponadto potencjalnym źródłem hałasu może być projekto-
wana linia wysokiego napięcia 110 kV. Oprócz tego przyszłe zagospodarowanie będzie ge-
nerować nieco większy ruch samochodowy, ale nie powinien on powodować pogorszenia 
jakości klimatu akustycznego. 

Turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu: hałasu mechanicznego, emito-
wanego przez przekładnię i generator oraz szumu aerodynamicznego, emitowanego przez 
obracające się łopaty wirnika, którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” 
łopat (tzw. tip speed). Natężenie emitowanego przez farmę hałasu uzależnione jest od wielu 
czynników, przede wszystkim od sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich 
modelu, ukształtowania terenu, prędkości i kierunku wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwię-
kowych w powietrzu. To, w jaki sposób człowiek będzie odbierać dźwięki emitowane przez 
turbiny (czy będą one dla niego uciążliwe czy nie), w głównej mierze uzależnione jest od po-
ziomu tzw. hałasu tła oraz od odległości od farmy. Jeżeli natężenie hałasu tła jest zbliżone 
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do poziomu hałasu emitowanego przez pracującą turbinę, dźwięki emitowane przez farmę 
wiatrową stają się właściwie „nierozróżnialne” od otoczenia. Podstawowym sposobem na 
ograniczenie uciążliwości hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe jest utrzymanie 
odpowiedniej odległości tych instalacji od terenów, dla których wyznaczono normy w zakre-
sie klimatu akustycznego.  

W Polskim prawodawstwie brak jest odrębnych wymagań określających dopuszczalny 
poziom hałasu powodowany działaniem turbin wiatrowych, w związku z czym należy w tym 
zakresie stosować ogólne przepisy dotyczące emisji hałasu do środowiska. W ocenie od-
działywania na klimat akustyczny turbiny wiatrowe należy traktować zatem tak, jak stacjo-
narne źródła hałasu o charakterze przemysłowym. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r., Dz.U. z 2014 
poz. 112. Wartości dopuszczalne są wyrażone wskaźnikami LAeq D oraz LAeq N odpowied-
nio dla pory dziennej i pory nocnej. Wartości dopuszczalne zależą od rodzaju źródła hałasu, 
charakteru terenów narażonych na jego oddziaływanie oraz od pory doby.  

W Rozporządzeniu zostały zdefiniowane dwie podstawowe grupy źródeł hałasu; drogi 
lub linie kolejowe oraz pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu (dodatkowo 
poza dwoma głównymi grupami źródeł są wyodrębnione wymagania dotyczące hałasu lotni-
czego i hałasu od linii elektroenergetycznych).  

W rozpatrywanym przypadku turbiny wiatrowe należy zaliczyć do grupy obejmującej 
pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu. Dla tej grupy do oceny warunków 
akustycznych przyjmuje się przedział czasu odniesienia dla pory dziennej równy ośmiu naj-
mniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym, natomiast dla pory nocnej 
przedział równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy. Wyciąg z Rozporządzenia zawie-
rający wartości dopuszczalne poziomów hałasu zamieszczono w poniższej tabeli 2.  

Tereny, które nie zostały wymienione w powyższej tabeli nie podlegają ochronie przed 
hałasem. W szczególności do terenów, które nie są objęte ochroną akustyczna należą tereny 
rolne, łąki i pastwiska, zalesienia i nieużytki, a także tereny przemysłowe, składowe itp. Te-
reny podlegające ochronie akustycznej są wskazane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.  

Na potrzeby oceny i analizy prognozowanych oddziaływań akustycznych planowanej 
inwestycji, w przeprowadzonych analizach hałasowych wyznaczono zasięgi oddziaływania 
akustycznego projektowanych elektrowni wiatrowych dla turbin typu Siemens SWT_113 o 
poziomie mocy akustycznej 105,5 dB. Podkreślenia wymaga, iż tego rodzaju turbiny zostały 
zaprojektowane w projektach budowlanych inwestycji, dzięki czemu już na etapie stu-
dium/MPZP możliwe jest jednoznaczne i precyzyjne określenie faktycznego zasięgu oddzia-
ływania akustycznego inwestycji. 

Tab. 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źró-
deł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie energetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki 
mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hała-
sem. 

dopuszczalny długookresowy średni poziom 
dźwięku A w dB 

drogi lub linie kolejowe 1) pozostałe obiekty i działalno ść 
będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 
przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

rodzaj terenu 

dobom w roku  porom nocy dobom w roku porom nocy 
Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 
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Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze 
stałym pobytem dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki społecznej 
tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców 2) 

70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 
linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 
100 tys. mieszkańców, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową 
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

W przypadku projektowanych turbin najintensywniejsze oddziaływanie akustyczne wy-
stąpi bezpośrednio w obszarze rotora siłowni wiatrowej oraz w zasięgu pola śmigła. Progno-
zowane poziomy oddziaływania akustycznego w tej strefie są uzależnione m.in. od rodzaju i 
mocy turbiny wiatrowej, wysokości konstrukcji wieżowej, warunków wietrznych oraz ukształ-
towania i rodzaju terenu.  

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dopuszczalne poziomy hałasu w środo-
wisku określa się na podstawie przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego w odniesieniu do terenów wyszczególnionych w art. 113 ust. 2 
ustawy. Zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli dany teren może być 
zaliczony do kilku rodzajów terenów, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu obowiązu-
ją jak dla przeważającego rodzaju terenu, przy czym  jak wyjaśnił Minister Środowiska w pi-
śmie nr DIŚ-OA-H-65/10/MW z dnia 29 października 2010 roku, dopuszczalny poziom hała-
su w środowisku określony w przepisach rozporządzenia obowiązuje na terenach określo-
nych w katalogu wyszczególnionym przez art. 113 ust. 2 Prawo ochrony środowiska dopiero 
wówczas, gdy przedmiotowe tereny są zagospodarowane/użytkowane w sposób, ze względu 
na który ochrona przed hałasem została ustanowiona. W myśl tej ustawy – jak zaznaczono w 
piśmie – chronimy bowiem środowisko, a nie zapisy miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria, projektem jego zmiany oraz istniejącym stanem faktycznym, w granicach 
prognozowanego oddziaływania akustycznego na poziomie db 45 nie występuje istniejąca 
ani planowana zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Brak również zabu-
dowy o innych funkcjach, dla których ustanowiono obowiązujące standardy ochrony aku-
stycznej. Dominującym rodzajem terenów na przedmiotowym obszarze są tereny rolne oraz 
leśne, dla których nie obowiązują standardy ochrony akustycznej. 

Wobec braku w zakresie terytorialnym prognozowanego oddziaływania akustycznego 
na poziomie 45 dB terenów chronionych akustycznie, prognozowane poziomy emisji hałasu 
nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych standardów ochrony akustycznej. 

Na obszarze oddziaływania akustycznego na poziomie 40 dB, w zakresie terytorialnym 
znajdującym się w granicach sporządzanych zmian dokumentów planistycznych znajduje się 
pojedynczy teren planowanej zabudowy zagrodowej, dla którego standardy ochrony aku-
stycznej zostaną zachowane, brak jest innych terenów podlegających ochronie akustycznej. 
W zasięgu oddziaływania akustycznego poza granicami prowadzonej zmiany dokumentów 
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planistycznych, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego znaj-
dują się istniejące oraz planowane tereny zabudowy zagrodowej oznaczone jako. Brak jest 
terenów o innych funkcjach podlegających ochronie akustycznej, jak również ze względu na 
obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości dla przedmioto-
wych terenów uzyskania warunków zabudowy dla funkcji wymagających ochrony przed ha-
łasem na poziomie 40 dB. Tereny wymagające ochrony przed hałasem w zakresie 40 dB zo-
stały wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego i znajdują się poza zasięgiem 
oddziaływania akustycznego inwestycji. Dominującą funkcją terenu na obszarze oddziaływa-
nia akustycznego 40 dB jest funkcja rolna oraz leśna. 

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku standardy ochrony akustycznej 
dla terenów znajdujących się w zakresie oddziaływania akustycznego dB 40 zostaną zacho-
wane. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono analizę prognozowanego oddziaływania aku-
stycznego projektowanych elektrowni wiatrowych, zarówno z etapu I, jak i II część A i B IV 
zmiany MPZP.  

 

 
Rys 1. Analiza prognozowanego oddziaływania akustycznego projektowanych elektrowni 

wiatrowych. 
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Rys 2. Analiza prognozowanego oddziaływania akustycznego projektowanych elektrowni 
wiatrowych. 
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Rys 3. Analiza prognozowanego oddziaływania akustycznego projektowanych elektrowni 
wiatrowych. 
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Rys 4. Analiza prognozowanego oddziaływania akustycznego projektowanych elektrowni 
wiatrowych. 
 
Jednocześnie należy wskazać, że granicę zmian obowiązującego MPZP na potrzeby 

realizacji projektowanej inwestycji określono na podstawie prognozowanego zasięgu oddzia-
ływania akustycznego dB 45 od obszarów planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych 
wraz z uwzględnieniem dodatkowego buforu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem 
możliwości dokonywania ewentualnych przesunięć wież elektrowni wiatrowych w zależności 
od wyników badań geologicznych gruntu, w granicach terytorialnych określonych w projekcie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ze względu na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz 
występowanie w granicach oddziaływania akustycznego na poziomie dB 40 terenów zabu-
dowy zagrodowej, granice zmian obowiązujących dokumentów planistycznych obejmują ob-
szar ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji, który stanowi zasięg izofony dB 45, tj. 
normy ochrony akustycznej właściwej dla istniejącego rodzaju zagospodarowania występu-
jącego w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Objęcie zmianami planistycznymi obszarów w 
zasięgu oddziaływania akustycznego dB 40 z uwagi na obowiązujący miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, eliminujący ryzyko zaistnienia ponadnormatywnych uciążli-
wości ze względu na dopuszczenie na obszarze oddziaływania akustycznego dB 40 zabu-
dowy o charakterze zagrodowym, nie było konieczne. Mogłoby natomiast prowadzić w spo-
sób nieuzasadniony do ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu setek nieruchomości, 
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gdyż należy mieć na względzie, iż wyznaczanie stref ochronnych elektrowni wiatrowych wią-
że się również z konkretnymi ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu, a także użyt-
kowaniu terenów dla właścicieli nieruchomości.  

W związku z powyższym należy mieć na względzie, iż wyznaczanie stref ochronnych 
elektrowni wiatrowych każdorazowo powinno być dostosowane do istniejących uwarunkowań 
faktycznych i planistycznych obszaru oddziaływania inwestycji. 

Za podstawę wyznaczenia  stref ochronnych planowanych elektrowni wiatrowych przy-
jęto: 
• oddziaływanie akustyczne na poziomie dB 45, tj. normy ochrony akustycznej właściwej 

dla istniejącego rodzaju zagospodarowania występującego w sąsiedztwie planowanej 
inwestycji - terenów zabudowy zagrodowej, 

• walory ekonomiczne przestrzeni, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z faktem, iż ustanowienie stref 
ochronnych elektrowni wiatrowych wiążę się z zakazami i ograniczenia w zabudowie i 
zagospodarowania nieruchomości, istotnie kształtującymi (ograniczającymi) prawo 
własności właścicieli nieruchomości, 

• wykluczenie realizacji zabudowy i zagospodarowania o właściwościach i cechach koli-
dujących z sąsiedztwem przedmiotowej funkcji terenu, w szczególności wykluczenia 
lokalizacji zakładów zagospodarowania odpadów, przetwarzania płodów produkcji rol-
nej bądź wysypisk śmieci, których oddziaływania mogą być przyczyną wzmożonej ak-
tywności ptaków, 

• ochronę planowanych wież elektrowni wiatrowych przed realizacją zabudowy i zago-
spodarowania mogącego zakłócić pracę oraz poziom produktywności urządzeń, w 
szczególności obiektów wysokościowych (masztów telefonii komórkowych i satelitar-
nych o wysokościach większych niż 30 m). Należy wskazać, iż strefy ochronne urzą-
dzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kw 
nie są jedynie strefami ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na otoczenie, ale 
również strefami ograniczenia zagospodarowania mogącego niekorzystnie wpływać na 
przedmiotową funkcję terenu, w tym przypadku produkcję energii odnawialnej. 
 

Wpływ na krajobraz, zabytki i dobra materialne 

Realizacja ustaleń planu oznacza zmiany w krajobrazie. Kilka turbin wiatrowych, o wy-
sokości nie większej niż 210 m w najwyższym położeniu łopat wirnika, tworzyć będzie domi-
nantę w rolniczym krajobrazie. Tak wysokie obiekty widoczne będą z odległości wielu kilome-
trów. Mogą one być uznane za elementy niepożądane w przestrzeni i powodować odczucie 
dysonansu przez mieszkańców gminy. Niemniej jednak postrzeganie takich elementów w 
przestrzeni jest sprawą indywidualną i subiektywną. Świadomość funkcjonowania w sąsiedz-
twie źródła „czystej”, nie powodującej emisji zanieczyszczeń energii elektrycznej może być 
odbierane pozytywnie.  

Istotną cechą elektrowni wiatrowych wpływającą na ich postrzeganie w krajobrazie 
jest kolorystyka konstrukcji. W planie miejscowym wskazuje się, że należy zastosować jed-
nolitą kolorystykę elektrowni, nie powodującą ich nadmiernej ekspozycji w otoczeniu.  

Obszar IV zmiany MPZP obejmuje fragment cmentarza wpisanego do rejestru zabyt-
ków. Jest to Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Kolonii Pęcławskiej. Planowa inwesty-
cja nie będzie miała negatywnego wpływu na ten zabytek. 

Wpływ na ludzi  

Zmiana MPZP nie obejmuje swym zakresem terenów zabudowanych. Jakość środowi-
ska i warunki zamieszkiwania na terenie gminy nie powinny ulec niekorzystnym przekształ-
ceniom o charakterze znaczącym. Okresowe pogorszenie warunków zamieszkiwania będzie 
miało miejsce w okresie realizacji poszczególnych inwestycji (emisja hałasu, pyłów, pogor-
szenie estetyki krajobrazu).  
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Ponadto ze względu na potencjalne uciążliwości związane z emisją hałasu, fal elek-
tromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi w IV MPZP wyzna-
czono strefę ochronny związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użyt-
kowaniu terenu oraz występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych. Strefę 
tą wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz hałasowych wyznaczających zasięgi 
oddziaływania akustycznego, w oparciu o projektowaną turbinę o mocy akustycznej na po-
ziomie 105,5 dB oraz wysokości wieży równej 115 m n.p.t. z uwzględnieniem kryteriów, o 
których mowa w rozdziale „Wpływ na klimat akustyczny”. Wyznaczona w IV zmianie MPZP 
strefa ochronna elektrowni wiatrowych pokrywa się z wyznaczoną strefą w Studium, w której 
niezależnie od zapisów szczegółowych dla terenów, zakazuje się lokalizacji zabudowy zwią-
zanej ze stałym pobytem ludzi. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym MPZP powinien być zgodny z ustaleniami Studium. Oznacza to, że praca siłowni 
wiatrowych nie będzie w sposób negatywny oddziaływać na zdrowie i komfort życia miesz-
kańców. Ponadto w projekcie zmiany planu tereny, na których niegdyś dopuszczono zabu-
dowę, znajdującej się w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych zmieniły swoje funk-
cje/przeznaczenie na takie w których zabudowa związana ze stałym pobytem ludzi jest nie 
dopuszczona. 

Zmiana MPZP ponadto obejmuje również częściowo planowaną linię 110 kV, dla    któ-
rej  zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu oraz projektu jego zmiany wyznacza się 
pasy techniczne oraz pozostawia się je w dotychczasowym rolnym użytkowaniu. Planowana  
linia 110 kV na obszarze zmiany przebiega od terenów zabudowanych w odległości, w za-
kresie której poziom emisji hałasu oraz oddziaływań pół elektromagnetycznych na tereny za-
budowy mieszkaniowej będzie bez wpływu.  Lokalizacja zabudowy na obszarze zmiany pla-
nu znajduje się poza zasięgiem strefy zbliżenia od linii elektroenergetycznej, zgodnie z Pol-
ską Normą PN-E-05100-1:1998. Ponadto jak kilkukrotnie w swoich stanowiskach podkreślał 
Dolnośląski WIOŚ, z punktu widzenia ochrony środowiska znaczenie mają linie i stacje elek-
troenergetyczne o napięciach znamionowych równych bądź wyższych niż 110 kV. 

Zatem przewiduje się, że warunki zamieszkiwania na terenach sąsiadujących po 
zrealizowaniu postanowień zmiany MPZP nie ulegną pogorszeniu. Emisje hałasu 
powodowanego przejazdami samochodów oraz pracą turbin wiatrowych nie będą na tyle 
duże, żeby negatywnie wpłynąć na jakość zdrowia mieszkańców gminy. 

 

3. Wyniki oceny ornitologicznej i chiropterologiczn ej na potrzeby loka-
lizacji elektrowni wiatrowej 
Pełną analizę przyrodniczo-środowiskową wraz z opisem metodyki badań terenowych, 

liczebnością gatunków ptaków i nietoperzy w poszczególnych okresach fenologicznych za-
wiera opracowanie pt. „Raport z monitoringu chiropterologicznego na terenach przewidzia-
nych pod budowę elektrowni wiatrowych w gminie Bogoria w powiacie Staszowskim w woje-
wództwie Świętokrzyskim” autorstwa M. Ignaczaka (na zamówienie Farma Wiatrowa Bogoria 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zduńska Wola, październik 2011 r.) oraz opracowanie pt. 
„Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy wiatrowej w 
miejscowości Bogoria, gm. Bogoria, woj. Świętokrzyskie” autorstwa M. Łukaszewicz (Mazo-
wiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki, grudzień 2011 r.). Do celów opi-
niowania przez organy ochrony środowiska, opracowania te zostały dołączone do projektu IV 
zmiany MPZP – Etap I i prognozy. Poniżej przedstawiono wnioski końcowe zawarte w tych 
opracowaniach oraz skróconą charakterystykę oddziaływania na ptaki i nietoperze. 

Oddziaływanie na nietoperze 

W celu weryfikacji możliwości lokalizacji farmy wiatrowej w gminie Bogoria, w okresie 
od 15.10.2010 do 15.10.2011 przeprowadzono badania chiropterologiczne, których wyniki 
zawarto w opracowaniu pt. „Raport z monitoringu chiropterologicznego na terenach przewi-
dzianych pod budowę elektrowni wiatrowych w gminie Bogoria w powiacie Staszowskim w 
województwie Świętokrzyskim”. Celem tych badań było poznanie różnorodności oraz stanu 
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nietoperzy badanego terenu oraz ocena potencjalnego wpływu planowanej inwestycji na tę 
grupę zwierząt. Na badanym terenie prowadzono nasłuchy detektorowe, poszukiwanie i kon-
trole zimowisk oraz etap typowania, lokalizowania i kontroli kryjówek dziennych (kolonie roz-
rodcze). 

Gatunki rozpoznawano w oparciu o analizę spektralną struktury i parametrów (często-
tliwości, długości pulsów, długości odstępów, tempa emisji, rytmu) zarejestrowanych sygna-
łów. Po dokładnej obserwacji i penetracji dziennej wskazanego terenu wyznaczono przebieg 
transektów (odcinki kontrolne przebiegające w pobliżu pojedynczych lub łączące grupy pro-
jektowanych wież elektrowni) oraz dodatkowe punkty nasłuchowe, na których prowadzono 
nagrania głosów nietoperzy. Transekty przeprowadzono w taki sposób, aby przecinały cały 
inwentaryzowany obszar (obejmowały wszystkie typy siedlisk) oraz przechodziły w bezpo-
średnim sąsiedztwie planowanych lokalizacji elektrowni. Nagrania prowadzone były także na 
dodatkowych punktach nasłuchowych - potencjalnych miejscach koncentracji czy żerowania 
nietoperzy (zbiorniki wodne, zadrzewienia i zakrzaczenia (okolice kościołów) oraz tereny za-
budowane) - wytypowane na wskazanym terenie oraz w jego najbliższym otoczeniu. 

Na terenie planowanej farmy wiatrowej „Bogoria” oraz w jej najbliższym otoczeniu wy-
kazano w trakcie rocznych badań monitoringowych przynajmniej 9 gatunków nietoperzy, 
spośród 18 (Sachanowicz i inni, 2006) mogących potencjalnie wystąpić: 
- nocek rudy Myotis daubentonii MDA; 
- nieoznaczone do gatunku nocki Myotis spp. MSP; 
- mroczek późny Eptesicus serotinus ESE; 
- mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii ENI; 
- mroczki Eptesicus serotinus/Eptesicus nilssonii ESP; 
- karlik malutki Pipistrellus pipistrellus PIP; 
- karlik drobny Pipistrellus pygmaeus PYG; 
- karlik większy Pipistrellus nathusii PIN; 
- borowiec wielki Nyctalus noctula NYN; 
- mopek Barbastella barbastellus BAR; 

Notowano również nietoperze, których przynależności gatunkowej nie udało się ustalić 
(IND). 

W czasie rocznych badań obejmujących cały sezon – cykl życiowy opisywanej grupy 
zwierząt stwierdzono małą aktywność nietoperzy na badanym terenie. Stwierdzona 
aktywność nietoperzy skupiała się na kilku odcinkach funkcjonalnych transektów liniowych, 
które wszystkie różniły się środowiskowo od terenów otwartych projektowanych lokalizacji 
wież elektrowni wiatrowych oraz były od nich oddalone. Wyliczone indeksy aktywności nie 
wykazywały wyraźnych jednostkowych wzrostów (szczytów aktywności) w najważniejszym 
okresie dla kolizyjności/śmiertelności nietoperzy na farmach wiatrowych – podczas 
jesiennych migracji. 

Na podstawie całosezonowych badań chiropterofauny obszaru planowanej farmy elek-
trowni wiatrowych „Bogoria” oraz najbliższego otoczenia (w promieniu ok. 1 km) przewiduje 
się niski, negatywny wpływ inwestycji na nietoperze. Dotyczy to wszystkich aspektów możli-
wego negatywnego oddziaływania, a w szczególności: 
- zmniejszenie powierzchni lub utrata zimowisk i/lub kryjówek letnich, 
- zabijanie nietoperzy w wyniku bezpośredniego kontaktu z działającą elektrownią, 
- wpływ na żerowiska nietoperzy, 
- zaburzenie/utrata korytarzy ekologicznych. 

Podsumowując  
Wyniki rocznego monitoringu wskazują, że teren planowanej lokalizacji zespołu elek-

trowni wiatrowych „Bogoria” nie jest szczególnie cenny dla nietoperzy w skali kraju lub regio-
nu. Gatunki żerujące i migrujące przez badaną powierzchnię należą do najpospolitszych w 
ogólnie środkowej część Polski. W trakcie monitoringu zanotowano niską aktywność nietope-
rzy, w porównaniu do innych powierzchni monitoringów przedinwestycyjnych dla farm wia-
trowych w Polsce (niepublikowane dane własne). Nie znaleziono również na głównym tere-
nie badań - przedmiotowej farmy wiatrowej większych koncentracji żerujących osobników 
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czy znaczących kryjówek (zarówno letnich jak i zimowych), dlatego należy uznać, że realiza-
cja inwestycji jest możliwa w proponowanej lokalizacji. Przez teren omawianej powierzchni 
nie przebiegają rozpoznane jaki i nawet potencjalne szlaki migracyjne nietoperzy. Porównu-
jąc do innych bardziej cennych środowiskowo terenów obszar farmy charakteryzuje się małą 
różnorodnością gatunkową nietoperzy oraz prawdopodobnie również mniejszymi zagęsz-
czeniami (analiza aktywności przybliżonej liczby osobników). 

Oddziaływanie na ptaki 

W celu weryfikacji możliwości lokalizacji farmy wiatrowej w gminie Bogoria, w okresie 
od 01.04.2010 do 25.03.2011 przeprowadzono badania ornitologiczne, których wyniki zawar-
to w opracowaniu pt. „Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej 
farmy wiatrowej w miejscowości Bogoria, gm. Bogoria, woj. Świętokrzyskie”. Celem tego 
opracowania było przedstawienie oceny oddziaływania planowanej inwestycji wiatrowej na 
awifaunę. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie danych zebranych w trakcie trwania 
przedinwestycyjnego monitoringu ornitologicznego, prowadzonego na terenie przewidzianym 
pod budowę farmy wiatrowej oraz na obszarach z nim sąsiadujących. 

Założenia monitoringu przedrealizacyjnego zostały przygotowane zgodnie z „Wytycz-
nymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (PSEW 2008) reko-
mendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków. Biorąc pod uwagę charakterystykę terenu, na którym plano-
wana jest budowa elektrowni wiatrowych, zdecydowano się na wybór podstawowej ścieżki 
monitoringu obejmującej 34 kontrole (badania transektowe liczebności ptaków i badania na-
tężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej). Dodatkowo przeprowadzono obserwacje 
według protokołu MPPL (2 kontrole), cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych 
(2 kontrole), kontrolę gniazd bociana białego (1 kontrola) i nasłuchy wieczorno/nocne (2 kon-
trole). W okresie zimowym skontrolowano obszar farmy i strefę buforową (do 1 km turbin) w 
celu wykrycia ewentualnych dużych zgrupowań ptaków krukowatych. 

W celu przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na awi-
faunę wykonano waloryzację ornitologiczną terenu na którym planowana jest realizacja 
przedsięwzięcia. Wyniki waloryzacji uzyskane na podstawie danych z rocznego monitoringu 
ornitologicznego pozwoliły na przybliżone określenie liczebności składu gatunkowego awi-
fauny lęgowej na badanym obszarze oraz jego porównanie do innych obszarów Polski. W 
ramach oceny oddziaływania na awifaunę szczególną uwagę zwrócono na występowanie 
gatunków kluczowych o znaczeniu unijnym z załącznika I i II Dyrektywy Ptasiej oraz rzad-
kich, nielicznych i średniolicznych gatunków ptaków. 

Przy ocenie przedsięwzięcia na ptaki brano pod uwagę występowanie, skład gatunko-
wy awifauny, jej liczebność oraz status występowania na badanej powierzchni. Dla gatunków 
kluczowych oceniano możliwość wystąpienia efektu odstraszającego i utraty siedliska oraz 
możliwość wystąpienia kolizji z planowanymi w projekcie wiatrowym 11 turbinami. Do wyli-
czenia śmiertelności ptaków na obszarze potencjalnej farmy zastosowano narzędzia staty-
styczne: szacowanie rozmiarów śmiertelności opartej na wynikach empirycznych oraz sza-
cowanie śmiertelności z wykorzystaniem danych o intensywności przelotu (Chyralecki i in. 
2011). Dla konkretnych gatunków parametr prognozowany był m.in. z użyciem tzw. opcji 
„Procent wolumenu przelotu”, która zakłada, że liczba kolizji jest funkcją zmiennych ze-
wnętrznych i zależy ściśle od natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki. 
Prognozowana liczba kolizji w tym przypadku to procent wszystkich ptaków lecących na wy-
sokości rotora. 

Niezależnie od miejsca obserwacji we wszystkich okresach fenologicznych na terenie 
planowanej inwestycji i najbliższej okolicy stwierdzono co najmniej 111 gatunków ptaków, 
spośród których do lęgowych zaliczono 85 gatunków (w kategorii ‘pewne’ - 31 gat., ‘prawdo-
podobne’ – 40 gat. a ‘możliwe’– 14 gat.) Największą różnorodnością wykazał się okres lęgo-
wy, kiedy podczas wszystkich rodzajów liczeń stwierdzono obecność łącznie 89 gatunków 
oraz okres jesienny – 77 gatunków. 

W poniżej tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich stwierdzonych gatunków pta-
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ków na powierzchni badawczej (alfabetycznie). Zastosowane w tabeli skróty: MW – migracja 
wiosenna, OL – okres lęgowy, SL– status lęgowości na powierzchni (A – gniazdowanie moż-
liwe, B – gniazdowanie prawdopodobne, C – gniazdowanie pewne, NL – nielęgowy), KP – 
koczowania polęgowe, MJ – migracja jesienna, Z – zimowanie, X – stwierdzona obecność. 
Tab. 3.  Zestawienie wszystkich stwierdzonych gatunków ptaków. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska MW OL SL KP MJ Z 
1 bażant Phasianus colchicus  X A X X  
2 białorzytka Oenanthe oenanthe  X B  X  
3 błotniak łąkowy Circus pygargus  X NL X   
4 błotniak stawowy Circus aeruginosus  X A X X  
5 bocian biały Ciconia ciconia X X C X   
6 bogatka Parus major X X C X X X 
7 brzegówka Riparia riparia  X B X   
8 cierniówka Sylvia communis  X B X X  
9 czajka Vanellus vanellus X X B X X  
10 czapla siwa Ardea cinerea  X NL  X  
11 czarnogłówka Poecile montana X X B    
12 czeczotka Carduelis flammea   NL  X X 
13 czubatka Lophophanes cristatus X X B  X  
14 czyż Carduelis spinus X  NL  X X 
15 derkacz Crex crex  X B    
16 droździk Turdus iliacus X  NL    
17 dudek Upupa epos  X B    
18 dymówka Hirundo rustica X X C X X  
19 dzięcioł czarny Dryocopus martius X X B    
20 dzięcioł duży Dendrocopos major X X C X X X 
21 dzięcioł zielony Picus viridis  X B X   
22 dzwoniec Carduelis chloris X X B  X X 
23 gajówka Sylvia borin  X B    
24 gawron Corvus frugilegus X X A X X X 
25 gąsiorek Lanius collurio  X C X   
26 gęgawa Anser anser X  NL    
27 gęś białoczelna Anser albifrons X  NL  X  
28 gęś zbożowa Anser fabalis X  NL    
29 gil Pyrhula pyrhula X  NL  X X 
30 grubodziób Coccothraustes coccothraustes X X B  X  
31 grzywacz Columba palumbus X X C X X  
32 jarzębatka Sylvia nisoria  X C X   
33 jastrząb Accipiter gentilis X  NL  X  
34 jemiołuszka Bombycilla garrulus   NL   X 
35 jer Fringilla montifringilla X  NL  X  
36 jerzyk Apus apus  X B X   
37 kapturka Sylvia atricapilla  X C X X  
38 kawka Corvus monedula X X B X X X 
39 kląskawka Saxicola torquata  X C X X  
40 kobuz Falco subbuteo  X A    
41 kokoszka Gallinula chloropus  X C X X  
42 kopciuszek Phoenicurus ochruros X X C X X  
43 kos Turdus merula X X B X X X 
44 kowalik Sitta europea X X B  X  
45 krętogłow Jynx torquilla  X B    
46 krogulec Accipiter nissus X X A  X  
47 kruk Corvus corax X X A  X X 
48 krzyżówka Anas platyrhynchos X X NL  X  
49 kszyk Gallinago gallinago X  NL  X  
50 kukułka Cumulus canorus  X A X   
51 kulczyk Serinus serinus  X B    
52 kuropatwa Perdix perdix  X C X X X 
53 kwiczoł Turdus pilaris X X C X X X 
54 lerka Lullula arborea X X B  X  
55 łabędź niemy Cygnus olor X  NL  X  
56 łozówka Acrocephalus palustris  X B X   
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57 makolągwa Carduelis cannabina X X C X X X 
58 mazurek Passer montanus X X C X X X 
59 modraszka Cyanistes caeruleus X X C X X X 
60 muchołowka szara Muscicapa striata  X B  X  
61 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca  X B    
62 mysikrólik Regulus regulus X  NL  X  
63 myszołów Buteo buteo X X B X X X 
64 Myszołów włochaty Buteo lagopus   NL  X X 
65 oknówka Delichon urbicum  X B X X  
66 ortolan Emberiza hortulana  X C    
67 paszkot Turdus viscivorus   NL  X X 
68 pełzacz leśny Certhia familiaris X  NL  X X 
69 pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla X X A    
70 perkozek Tachybaptus ruficollis  X C X   
71 piecuszek Phylloscopus trochilus  X A  X  
72 piegża Sylvia curruca  X C  X  
73 pierwiosnek Phylloscopus collybita X X B X X  
74 pleszka Phoenicurus phoenicurus  X B    
75 pliszka siwa Motacilla alba X X C X X  
76 pliszka żółta Motacilla flava X X C X X  
77 pokląskwa Saxicola rubetra  X C X X  
78 pokrzywnica Prunella modularis   NL  X  
79 potrzeszcz Emberiza calandra X X B  X X 
80 potrzos Emberiza schoeniclus  X C X X  
81 przepiórka Coturnix coturnix  X C X   
82 pustułka Falco tinnunculus X X A  X  
83 puszczyk Strix aluco X X B    
84 raniuszek Aegithalos caudatus X  NL  X  
85 rudzik Erithacus rubecula  X B X X  
86 samotnik Tringa ochropus X X A    
87 sierpówka Sreptopelia decaocto  X C X X X 
88 sikora uboga Poecile palustris   NL X X  
89 skowronek Alauda arvensis X X C X X  
90 słowik szary Luscinia luscinia  X B    
91 sroka Pica pica X X C X X X 
92 srokosz Lanius excubitor X X B X X  
93 sosnówka Periparus ater X  NL  X X 
94 sójka Garrulus glandarius X X B X X X 
95 strzyżyk Troglodytes troglodytes  X A  X  
96 szpak Sturnus vulgaris X X C X X X 
97 szczygieł Carduelis carduelis X X B X X X 
98 śmieszka Larus ridibundus X X NL  X  
99 śpiewak Turdus philomelos X X B  X  
100 śnieguła Plectrophenax nivalis   NL  X  
101 świergotek drzewny Anthus trivialis X X N X X  
102 świergotek łąkowy Anthus pratensis X X C  X  
103 świstunka Phylloscopus sibilatrix  X B    
104 trznadel Emberiza citrinella X X C X X X 
105 uszatka Asio otus  X B    
106 wilga Oriolus oriolus  X B X   
107 wrona siwa Corvus cornix X X A X X X 
108 wróbel Passer domesticus  X C X X X 
109 zaganiacz Hippolais icterina  X A    
110 zięba Fringilla coelebs X X B X X  
111 żuraw Grus grus X  NL  X  
112 drapieżne nieoz. Falconiformes sp. X X   X  
113 gęsi nieoz. Anser sp. X      
114 wróblowe nieoz. Passeriformes sp. X X  X X X 
RAZEM 111 gatunków 61 89  53 77 30 

 
Podsumowując wyniki ze wszystkich okresów fenologicznych ustalono, iż w ciągu 

rocznego monitoringu, podczas 34 kontroli transektów i punktów stwierdzono występowanie 
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24 520 ptaków z 97 gatunków. Najwyższą liczebność stwierdzono podczas przelotów jesien-
nych, zaś najniższą w okresie zimowym. 

Podczas kontroli terenowych na transektach stwierdzono 10 596 ptaków z 81 gatun-
ków. Najliczniejszym gatunkiem był szpak – zanotowano 2 315 osobników, co stanowi 21,8% 
wszystkich ptaków. Drugim co do liczebności ptakiem był skowronek 1 759 os. z 16,6% 
udziałem. W czołówce zgrupowania znalazły się także: kwiczoł, zięba i dymówka. Średnio w 
ciągu roku na 1km transektu notowano 9,72 os. – szpaka, 7,39 os. – skowronka oraz 3,68 
os. – kwiczoła, 3,17 os. - zięby, 3,11 os. dymówki. 

W czasie kontroli na punktach obserwacyjnych w ciągu całego okresu badań zaobser-
wowano łącznie 13 924 ptaków należących do 75 gatunków. Najliczniejszym obserwowanym 
gatunkiem był szpak - zanotowano 3 510 os. (ponad 25% wszystkich obserwowanych tu pta-
ków). Do dominantów zaliczono również skowronka (12,9%) oraz ziębę (7,87%).  

Zdecydowana większość ptaków obserwowanych na punktach w ciągu rocznego okre-
su badań poruszała się poniżej zasięgu pracy śmigieł elektrowni wiatrowych – średnio 82,8% 
osobników. W zasięgu śmigieł poruszało się 14,3%, a powyżej 2,9% ptaków zaobserwowa-
nych na punktach. W poszczególnych okresach udział wykorzystywania przez ptaki stref wy-
sokości zmieniał się istotnie. Na wysokości do 60 m najwięcej osobników obserwowano w 
okresie zimowym oraz w sezonie lęgowym, a najmniej podczas przelotów wiosennych. Na 
dużym pułapie (>160m) największa liczba ptaków (ponad 7%) przemieszczała się w okresie 
wiosennych przelotów. 

Pułap kolizyjny (60-160m) wykorzystywany był przez ptaki w zakresie od 9,4%- 23,8% 
z najmniejszym natężeniem w okresie zimowania a największym w okresie wiosennym, choć 
sumarycznie większa liczba ptaków przemieszczała się w tym pułapie w okresie jesiennym. 
Na tym pułapie wysokości obserwowano 30 gatunki (ponad 2 300 os.), przy czym najwyższe 
liczebności notowano dla dominantów zgrupowania w konkretnych okresach (głównie 
szpak). Stwierdzono niską intensywność wykorzystywania kolizyjnej przestrzeni powietrznej 
przez gatunki ptaków szponiastych (myszołów, błotniak stawowy, pustułka, krogulec) w 
okresie przelotów. 

Wg „Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych ptaki” (PSEW 
2008) za „kluczowe” gatunki uważa się te, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: 
- gatunki wskazane w Art. 4 (1) DP i Załączniku I DP; 
- gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt; 
- gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International); 
- gatunki objęte ochroną miejsc występowania (ochrona strefowa); 
- gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10%; 
- gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

W trakcie całego okresu badań stwierdzono łącznie 36 gatunków kluczowych, w tym 10 
gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 1 gatunek wymieniany w Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt, 30 gatunków SPEC w kategorii 1-3, 2 gatunki o rozpowszechnieniu lęgo-
wym <10% oraz 1 gatunek o liczebności populacji krajowej <1000 par (7 gatunków zalicza-
nych jest jednocześnie do kilku grup). Przy czym należy pamiętać, iż czeczotka Carduelis 
flammea zaliczana aż do 3 ww. grup – obserwowana była w okresie zimowym, jako regular-
ny gatunek zalatujący w kraju, a nie frakcja lęgowa występująca w Tatrach czy Karkono-
szach. Wśród gatunków kluczowych dominowały liczebnością gatunki pospolite i szeroko 
rozpowszechnione w Polsce: szpak, skowronek, dymówka, makolągwa. 

Z gatunków kluczowych stwierdzono: białorzytka, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, 
bocian biały, brzegówka, czajka, czeczotka, czubatka, derkacz, droździk, dudek, dymówka, 
dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, gąsiorek, jarzębatka, krętogłów, kszyk, kuropatwa, lerka, 
makolągwa, mazurek, muchołówka szara, oknówka, ortolan, pleszka, potrzeszcz, przepiórka, 
pustułka, sikora uboga, skowronek, srokosz, szpak, świstunka, wróbel, żuraw. 

Pozostałe gatunki ptaków drapieżnych nie wymienione powyżej: myszołów, myszołów 
włochaty, krogulec, jastrząb, kobuz. 

W celu wykonania prognozy oddziaływania planowanej inwestycji na awifaunę anali-
zowano potencjalny wpływ na gatunki kluczowe w tym gatunki z Załącznika I Dyrektywy Pta-
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siej. Pod uwagę wzięto również gatunki, dla których istnieją dane potwierdzające ich wysoką 
kolizyjność. Dla wszystkich tych gatunków rozpatrywano możliwość wystąpienia efektu od-
straszającego, możliwości utraty siedliska, możliwości kolizji z turbiną wiatrową.  

Ustalono, iż w wyniku analizy prognozowanej śmiertelności ptaków ich wartość średnia 
będzie wahać się w przedziale 74-89 ofiar, dla ptaków szponiastych 3,3 osobnika rocznie. 

W wyniku realizacji w/w inwestycji, zaniknie trwale co najmniej kilka terytoriów zajmo-
wanych obecnie przez pospolite gatunki ptaków, typowych dla obszarów rolnych niżu Polski i 
Europy Środkowej. Miejsca te zostaną przekształcone z gruntów rolnych w teren infrastruktu-
ry energetyki wiatrowej. Dotyczy to: 
• cn 5 par skowronka bezpośrednio na terenie inwestycji – liczebność dla Polski 4 – 7 

mln par (Sikora i in. 2007); 
• 1 pary pliszki żółtej – 400 000 – 800 000 par; 
• 1 para trznadla – 2 – 4 mln par. 

Należy sądzić, że po pierwszych latach funkcjonowania elektrowni, ptaki przestaną 
gniazdować w tym miejscu przenosząc się na inne dogodne stanowiska. Są to gatunki objęte 
ochroną gatunkową w myśl Rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt jednak liczne i 
nie zagrożone w skali regionu i kraju. 

Przyszła farma wiatrowa, z proponowanymi lokalizacjami masztów nie powinna stano-
wić istotnej bariery ekologicznej dla wędrówki czy rozprzestrzeniania się ptaków i innych 
zwierząt. Niewykluczone jest oddziaływanie liniowego układu niektórych masztów (rozcią-
gnięte w linii maszty w kierunku wschód-zachód) na ptaki przelotne i wymuszanie na nich 
chwilowej zmiany kierunku przelotu. Ponosi to ze sobą jednak niewielkie niebezpieczeństwo 
- koszty energetyczne dla ptaków. 

Planowana farma wiatrowa, w proponowanych lokalizacjach masztów nie powinna 
również stanowić istotnej bariery na trasie codziennych, regularnych wędrówek dla ptaków 
między noclegowiskiem a miejscem żerowania. W czasie rocznego monitoringu nie stwier-
dzono takiego rodzaju migracji. Podobnie planowane lokalizacje nie leżą na trasie prze-
mieszczeń się ptaków między miejscem lęgowym a żerowiskami. W promieniu 10 km nie ma 
innych farm wiatrowych, które zwiększałyby efekt bariery na tym terenie Poza tym teren ten 
leży poza wyznaczonym korytarzem ekologicznym, nie stanowi też terenu cennego dla re-
gionalnej i krajowej awifauny (Chmielewski i in. 2005, Wilk i in. 2010). 

Podsumowując 
• Obszar farmy charakteryzuje się przeciętnym składem gatunkowym awifauny lęgowej 

krajobrazu rolniczego. W najbliższej okolicy inwestycji oraz w strefie do 2 km stwier-
dzono łącznie 85 gatunków ptaków o rożnym statusie lęgowości, nie wyróżnia to anali-
zowanego obszaru pod względem bogactwa gatunkowego od innych terenów rolni-
czych Polski; 

• Obszar planowanej farmy jest w znacznym stopniu oddalony od cennych przyrodniczo 
miejsc, które kumulują duże ilości ptaków, choć należy wspomnieć, iż pola i ugory były 
ważnym żerowiskiem dla pospolitych gatunków jak: m.in. szpak, szczególnie w okresie 
polęgowym; 

• Nie wykryto istotnych zagrożeń dla obszarów Natura 2000, wynikających z faktu pla-
nowanej budowy elektrowni wiatrowych - we wszystkich przypadkach były to obszary 
siedliskowe; 

• Gatunki ptaków występujące w okresie lęgowym i polęgowym odnotowane podczas 
monitoringu należą w znacznej części do ptaków licznych i średniolicznych oraz szero-
ko rozpowszechnionych w kraju i regionie o niezagrożonej liczebności; 

• Wśród gatunków kluczowych dominowały gatunki liczne i szeroko rozpowszechnione w 
regionie i kraju (m.in. szpak). Stwierdzone gatunki kluczowe nie występują na terenie 
inwestycji, ani w strefie bezpośredniego oddziaływania w liczebnościach istotnych dla 
zachowania lokalnej i regionalnej populacji rozrodczej; 

• Nie stwierdzono istotnej wartości tego obszaru w okresie migracji, jest to związane z 
brakiem ważnych obszarów mogących spełniać rolę szlaków migracyjnych jak rzeki, 
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wybrzeża; 
• W okresie migracji okoliczne pola nie były wykorzystywane jako miejsce odpoczynku 

czy żerowania dla stad żurawi, gęsi czy koncentracji bocianów. 
• Przyszła farma wiatrowa nie jest zlokalizowana jako istotna bariera ekologiczna na tra-

sie ciągu ekologicznego lub korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym 
lub krajowym; 

• Stwierdzono 7 gatunków ptaków drapieżnych w cyklu rocznym (błotniak, łąkowy, błot-
niak stawowy, krogulec, jastrząb, myszołów, myszołów włochaty i pustułka). Najlicz-
niejszym był myszołów. Obszar wykorzystywany głownie jako żerowisko, nie generuje 
wysokich liczebności ptaków szponiastych; 

• Prognozowana śmiertelność ptaków dla całej farmy wyniosłą średnio 74-89 ofiar/rok, a 
dla ptaków szponiastych - 3,3 osobnika rocznie; 

• Wobec chronionych gatunków ptaków lęgowych (skowronek, pliszka żółta, trznadel) 
przewiduje się wystąpienie krótkoterminowego negatywnego oddziaływania ze strony 
inwestycji polegającego na bezpośredniej zmianie charakteru i parametrów siedliska 
lęgowego; 

• Jak wynika z analizy i obserwacji, teren inwestycji i najbliższa okolica nie stanowią 
miejsca będącego strumieniem przelotu dla gatunków o znacznych rozmiarach ciała. 
Większość obserwowanych gatunków (drapieżne, żurawie czy gęsi), widzianych było 
przeważnie na wysokim pułapie poza zasięgiem pracy ramion wirnika/śmigła, w pew-
nym oddaleniu od terenu planowanej inwestycji. 
Na podstawie wyników rocznego monitoringu ornitologicznego oraz oceny stopnia ne-

gatywnego oddziaływania przyszłej farmy wiatrowej na awifaunę dopuszcza się realizację 
inwestycji na tym terenie. Jednakże nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania farmy 
wiatrowej na awifaunę i dlatego konieczne jest zastosowanie środków minimalizujących ry-
zyko takiego oddziaływania zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji farmy oraz rozpo-
częcie monitoringu porealizacyjnego już w pierwszym roku funkcjonowania farmy przede 
wszystkim w celu stwierdzenia faktycznego poziomu śmiertelności ptaków. 

 

4. Oddziaływanie ustale ń planu na obszary Natura 2000 
Przeanalizowano możliwość potencjalnego negatywnego oddziaływania na obszary 

Natura 2000 w związku z instalacja turbin wiatrowych, a także budową infrastruktury przyłą-
czeniowej wewnętrznej. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Ostoja Żyznów” PLH260036 znajduje się 
bezpośrednio na terenie gminy Bogoria (1,5 km na N). 

Ze względu na znaczne oddalenie obszarów Natura 2000 od terenu lokalizacji turbin 
oraz charakter i skalę inwestycji, stwierdzono brak możliwości negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na siedliska będące przedmiotem ochrony w obszarach Ostoja Żyznów. 
Szczegółowo przeanalizowano możliwość negatywnego oddziaływania na obszary Natura 
2000 pod kątem oddziaływania na ptaki i nietoperze. Wzięto pod uwagę gatunki wymienione 
w SDF. Uwzględniono gatunki, którym została przyznana kategoria A, B lub C oceny zna-
czenia obszaru pod kątem populacji (oszacowanie wielkości populacji danego gatunku lub jej 
zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej). W przypadku gatunków kategoria D ozna-
cza, że występowanie danego gatunku na opisywanym obszarze nie ma większego znacze-
nia (np. pojawia się tylko sporadycznie), więc populacja została zakwalifikowana jako nie-
istotna. 

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę inwestycji na obszary Natura 2000 „Ostoja 
Żyznów” (na podstawie „Raportu oddziaływania na środowisk – Budowa farmy wiatrowej Bo-
goria”) zadając pytanie - czy przedsięwzięcie może potencjalnie (Tak/Nie)?:  
- spowodować opóźnienie w osiągnięciu celów ochrony obszaru – Nie; 
- przerwać proces osiągania celów ochrony obszaru – Nie; 
- zaburzyć równowagę, rozmieszczenie i zagęszczenie kluczowych gatunków nietope-

rzy, które są wskaźnikiem właściwego stanu ochrony obszaru – Nie; 
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- zaburzyć działanie czynników sprzyjających utrzymaniu właściwego stanu ochrony ob-
szaru – Nie; 

- spowodować zmiany w decydujących aspektach determinujących funkcjonowanie ob-
szaru jako siedlisko lub ekosystem – Nie; 

- zmienić dynamikę stosunków (np. pomiędzy zwierzętami), które definiują strukturę i/lub 
funkcję obszaru – Nie; 

- zredukować liczebność populacji kluczowych gatunków – Nie; 
- naruszyć równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami – Nie; 
- zmniejszyć różnorodność obszaru – Nie; 
- spowodować zaburzenia, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równo-

wagę pomiędzy kluczowymi gatunkami – Nie; 
- spowodować fragmentację – Nie. 

Ocenie poddano również wpływ inwestycji na wymienione w SDF-ie obszaru „Ostoja 
Żyznów” gatunki ptaków występujące na omawianym terenie (potwierdzone przeprowadzo-
nymi badaniami awifauny obszaru objętego inwestycją) – [0] obojętny wpływ,  
[-] wpływ negatywny: 
- błotniak łąkowy - [0] niski pułap lotów poniżej kolizyjnego, w okresie najwyższej aktyw-

ności tokowej (koniec kwietnia – pierwsza dekada maj) brak obserwacji gatunku na te-
renie liczenia. Uznany za nielęgowy w okolicy; 

- błotniak stawowy - [0] niski pułap lotów poniżej kolizyjnego, niski pułap żerowania, nie-
wielki ubytek siedlisk żerowiskowych. Nie stwierdzono typowych zachowań terytorial-
nych świadczących choćby o prawdopodobieństwie lęgów; 

- derkacz - [0] - niski pułap żerowania i lotu, brak siedlisk higrofilnych na terenie inwesty-
cji, bezpieczna odległość od stwierdzonego stanowiska; 

- dzięcioł czarny - [0] - skrajnie odmienny typ środowiska żerowania, lęgów od środowi-
ska posadowienia i zasięgu poszczególnych turbin, bezpieczna odległość od lokalizacji 
inwestycji; 

- gąsiorek - [0] - niewielki ubytek siedlisk żerowiskowych do skali ich występowania w 
regionie. Niski poziom śmiertelności podawanej w literaturze i dokumentacjach. Niski 
pułap lotów poniżej kolizyjnego, niewielkie terytoria lęgowe. Ubytek siedlisk do żero-
wania minimalny i nieistotny. Brak ubytku siedlisk przeznaczonych do gniazdowania. 

W SDF-ie obszaru „Ostoja Żyznów” wymieniony jest dyrektywowy gatunek nietoperza 
– mopek Barbastella barbastellus sklasyfikowany na poziomie P – stwierdzenie obecności 
gatunku (osiadłej populacji) oraz ocenie znaczenia obszaru na poziomie D – populacja nie-
istotna. Ponadto ze względu na inny niż nietoperze główny przedmiot ochrony obszarów, w 
większości tylko stwierdzenia obecności gatunków nietoperzy, dużą odległość oraz brak 
prawdopodobnych, wyraźnych tras migracji nie przewiduje się negatywnego wpływu plano-
wanej inwestycji na obszary Natura 2000 „Ostoja Żyznów” w aspekcie ochrony nietoperzy. 

 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Kres Staszowski” PLH260023 (9 km na 

S) 
Względnie bezpieczna odległość od inwestycji, brak przedmiotów i celów ochrony ob-

szaru na terenie inwestycji, brak powiązań ekologicznych w postaci ciągów ekologicznych, 
odmienne typy siedlisk przyrodniczych i warunków ekologicznych. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Ostoja Jeleniowska” PLH260028 (14 km 
na N) 

Brak przedmiotów i celów ochrony obszaru na terenie inwestycji, odmienne typy sie-
dlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę również odległości pomiędzy obszarami oraz brak 
powiązań ekologicznych w postaci ciągów ekologicznych – nie przewiduję się wpływu pla-
nowanej inwestycji na spójność i właściwe funkcjonowanie analizowanego obszaru Natura 
2000. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Lasy Cisowsko-Orłowińskie” PLH260040 
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(15 km na W) 
Brak przedmiotów i celów ochrony obszaru na terenie inwestycji, odmienne typy sie-

dlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę również odległości pomiędzy obszarami oraz brak 
powiązań ekologicznych w postaci ciągów ekologicznych – nie przewiduję się wpływu pla-
nowanej inwestycji na spójność i właściwe funkcjonowanie analizowanego obszaru Natura 
2000. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Łysogóry” PLH260002 (22 km na NW) 
Brak przedmiotów i celów ochrony obszaru na terenie inwestycji, odmienne typy sie-

dlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę również odległości pomiędzy obszarami oraz brak 
powiązań ekologicznych w postaci ciągów ekologicznych – nie przewiduję się wpływu pla-
nowanej inwestycji na spójność i właściwe funkcjonowanie analizowanego obszaru Natura 
2000. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Tarnobrzeska Dolina Wisły” PLH180049 
(22 km na E) 

Brak przedmiotów i celów ochrony obszaru na terenie inwestycji, odmienne typy sie-
dlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę również odległości pomiędzy obszarami oraz brak 
powiązań ekologicznych w postaci ciągów ekologicznych – nie przewiduję się wpływu pla-
nowanej inwestycji na spójność i właściwe funkcjonowanie analizowanego obszaru Natura 
2000. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Góry Pieprzowe” PLH260002 (28 km na 
NE) 

Brak przedmiotów i celów ochrony obszaru na terenie inwestycji, odmienne typy sie-
dlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę również odległości pomiędzy obszarami oraz brak 
powiązań ekologicznych w postaci ciągów ekologicznych – nie przewiduję się wpływu pla-
nowanej inwestycji na spójność i właściwe funkcjonowanie analizowanego obszaru Natura 
2000. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Dolina Kamiennej” PLH260019 (30 km na 
N) 

Brak przedmiotów i celów ochrony obszaru na terenie inwestycji, odmienne typy sie-
dlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę również odległości pomiędzy obszarami oraz brak 
powiązań ekologicznych w postaci ciągów ekologicznych – nie przewiduję się wpływu pla-
nowanej inwestycji na spójność i właściwe funkcjonowanie analizowanego obszaru Natura 
2000. 

 
W związku z powyższym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania planowanej 

farmy wiatrowej na opisane obszarowe formy ochrony przyrody (obszary Natura 2000), 
głównie z racji znacznych odległości (znajdują się poza strefą oddziaływani przedsięwzięcia) 
obszarów oraz odmiennych typów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony 
na obszarach chronionych a terenie planowanej inwestycji. 

 

5. Ocena oddziaływania skumulowanego 
Ważnym zagadnieniem w ocenie oddziaływania elektrowni wiatrowych jest tzw. efekt 

skumulowany. Na poziomie monitoringu chiropterologicznego i ornitologicznego będzie to 
suma oddziaływań wszystkich farm wiatrowych oraz innych inwestycji na danym terenie mo-
gących negatywnie wpływać na trasy migracji lub na aktywność i stan lokalnych populacji 
nietoperzy i ptaków jak i nietoperzy i ptaków migrujących przez badany obszar. Oddziaływa-
nie to, może potęgować się wraz ze zwiększaniem liczby farm wiatrowych lub innych wpły-
wających negatywnie inwestycji w określonym terenie. W chwili obecnej w najbliższej okolicy 
nie ma istniejących farm czy pojedynczych turbin elektrowni wiatrowych.  

Na terenie gminy Iwaniska w roku 2012, zgodnie z uchwałami NR: XXXVII/216/2012 
oraz XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012 r. przystąpiono do spo-
rządzenia studium uwarunkowań oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
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go gminy Iwaniska dla realizacji farmy wiatrowej w obrębach: Dziewiątle, Marianów, Wygieł-
zów, Łopatno, Gryzikamień, Ujazd. Jak wynika z dokumentacji planistycznej, przekazanej do 
zaopiniowania Gminie Bogoria, na terenie Gminy Iwaniska zrezygnowano z realizacji elek-
trowni wiatrowej w obrębie Marianów, bezpośrednio graniczącym z Gminą Bogoria. Zgodnie 
z projektem prognozy oddziaływania na środowisko planowane elektrownie wiatrowe w Gmi-
nie Iwaniska znajdują się w oddaleniu od projektowanych lokalizacji w Gminie Bogoria, nie 
powodujących oddziaływania skumulowanego.  

Niemniej wszystkie kolejne farmy lub pojedyncze elektrownie, które ew. powstaną w 
pobliżu przedmiotowego zespołu elektrowni wiatrowych „Bogoria” będą zwiększały ryzyko 
oraz bezpośrednio liczbę kolizji nietoperzy i ptaków (osiadłych jak i migrujących) z turbinami 
elektrowni wiatrowych. Przedmiotowa farma nie jest zwartą grupą elektrowni, tworzy luźną 
(rozrzuconą w terenie) strukturę pojedynczych turbin lub najwyżej niewielkich zgrupowań do 
trzech elektrowni. W chwili obecnej nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu pro-
jektowanej farmy w kontekście efektu skumulowanego. 

 

6. Wpływ ustale ń planu na OCHK 
Północne rejony gminy wchodzą w skład Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu (J-SOChK). Ponadto od zachodu obszar gminy Bogoria graniczy z 
Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK).  

W obszarze J-SOChK znajdują się tereny objęte IV zmianą MPZP – Etap I, położone w 
rejonach wsi Gorzków, Przyborowice, Podlesie, Moszyny (częściowo), Pęcławice Górne, Ko-
lonia Pęcławska. 

 
Na terenie J-SOChK i Ch-SzOChK ustala się następujące działania w zakresie czynnej 

ochrony ekosystemów:  
• zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 

utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;  
• zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 

polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;  
• utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;  
• zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicz-

nych;  
• ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  
• szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawa-

nie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;  
• zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 

 
Na terenie J.S. OCHK zgodnie z uchwałą nr XXXV/624/2013 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego, obowiązują następujące zakazy: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-

nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiec-
ką; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, je-
żeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przy-
rody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodar-
ka wodna lub rybacka; 

4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych. 

Ad. 1 Elektrownie wiatrowe są inwestycjami, których eksploatacja może powodować 
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śmiertelność ptaków i nietoperzy. Taką możliwość wskazano w raportach ornitologicznym i 
chiropterologicznym opracowanych przez ekspertów na podstawie badań monitoringowych. 
Jednocześnie wskazano, iż liczba kolizji i zabitych osobników pozostanie bez znaczenia dla 
populacji, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Zabijanie zwierząt mogłoby dotyczyć też 
innych grup zwierząt, głównie płazów i gadów, ewentualnie małych ssaków przede wszyst-
kim na etapie budowy/likwidacji. Zwierzęta te mogą dostawać się do wykopów lub kolein po-
wstałych przez przejeżdżający sprzęt, dlatego też prace ziemne należy prowadzić z należytą 
starannością, a powstające zagłębienia zabezpieczać przed możliwością dostania się do 
nich zwierząt. Należy zauważyć, że liczba zwierząt, podatnych na skutki tego rodzaju dzia-
łań, nie stanowić będzie wartości, która mogłaby wpłynąć negatywnie na stan i istnienie całej 
populacji. 

Ad. 2 Nie przewiduje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroż-
nych i nadwodnych. Na przewidzianym obszarze występują zakrzaczenia, nie przewiduje się 
likwidacji tych miejsc, ale w przypadku gdyby zaszła taka konieczność inwestor musi zostać 
zobowiązany do przeprowadzenia działań kompensacyjnych. 

Ad. 3 Nie przewiduje się zmiany istniejących stosunków wodnych. Tereny lokalizacji 
wież elektrowni wiatrowych stanowią zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego grunty rolne; planowana obsługa komunikacyjna farmy odbywać się będzie 
poprzez system istniejących oraz planowanych dróg wewnętrznych i nie wymaga realizacji 
na terenach, które mogłyby ingerować w istniejące stosunki wodne obszaru. 

Ad. 4 Nie przewiduje się aby w wyniku realizacji inwestycji dochodziło do likwidacji na-
turalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. W bezpośrednim 
obszarze realizacji siłowni wiatrowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych, włącznie z 
infrastrukturą towarzyszącą, nie występują tego rodzaju wartości przyrodnicze. Zauważyć 
nadto należy również, że realizacja wież elektrowni wiatrowych jest silnie uwarunkowana 
spełnieniem odpowiednich warunków geotechnicznych, zaś występowanie tego rodzaju wa-
runków geologicznych powoduje, że nie są to tereny predysponowane dla lokalizacji tego ro-
dzaju inwestycji i jako takie wykluczają przedmiotowe zagospodarowanie. 

Mimo istniejącego ryzyka naruszenia jednego z zakazów obowiązujących na obszarze 
Jeleniowsko-Staszowskiego OCHK, tj. zakazu zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-
czenia ich nor, legowisk oraz innych schronień i miejsc rozrodu, realizacja ustaleń projektu 
dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na wartości przyrodnicze oraz ochronę przyro-
dy przedmiotowych obszarów chronionych. Ponadto należy zaznaczyć, że realizacja inwe-
stycji polegającej na budowie farmy wiatrowej w zasadzie nie spowoduje naruszenia zakazu, 
o którym mowa powyżej, w stopniu w jakim naruszają go bardziej powszechne inwestycje, 
np. maszty telefonii komórkowych bądź inne obiekty budowlane. Przykładowo wskazując,  
jak wynika z publikacji dostępnych na stronach internetowych (www.psew.pl, 
www.oddziaływaniewiatrakow.pl) na jednego ptaka zabitego przez turbiny wiatrowe przypada 
wielokrotność ptaków, które zginęły na skutek kolizji z wieżami telekomunikacyjnymi bądź 
liniami elektroenergetycznymi. Jak wskazano powyżej, śmiertelność zwierząt na skutek bu-
dowy, funkcjonowania i likwidacji farmy wiatrowej, będzie miała charakter incydentalny, lo-
kalny, a także punktowy i nie zagrozi ciągłości populacji zwierząt, tak w skali lokalnej, jak i 
regionalnej. 

Kompleksowa analiza oraz ocena realizacji ustaleń projektu dokumentu pozwala 
stwierdzić, że pozostałe warunki i zakazy obowiązujące na przedmiotowym obszarze chro-
nionym nie zostaną naruszone, zaś wykazane pojedyncze naruszenie będzie miało charak-
ter lokalny, nie zagrażający ciągłości populacji zwierząt, tak w skali lokalnej jak i regionalnej. 
Mając na uwadze powyższe możliwym jest zastosowanie odstępstwa od przedmiotowych 
zakazów na warunkach określonych w treści dokumentu ustanawiającego J.S. OCHK. Po-
nadto zgodnie z art. 56 ust. 4c Ustawy o ochronie przyrody, na omawianym terenie, może 
zostać zastosowane odstępstwo od przedmiotowych zakazów, zgodnie z przytoczonym arty-
kułem. 
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7. Oddziaływanie ustale ń planu na pozostałe ochrony przyrody 
Jak wynika z „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria” w obszarze IV 
zmiany MPZP – Etap I nie występują chronione gatunki roślin.  

Ponadto przeprowadzona analiza wpływu planowanej farmy wiatrowej na szatę roślin-
ną wykazała, iż na terenie bezpośredniego zagospodarowania nie występują chronione ga-
tunki roślin i siedlisk. Badany obszar jest intensywnie wykorzystywany rolniczo, w ciągu jed-
nego sezonu wegetacyjnego minimum dwukrotnie zaorywany. Na powierzchni występują 
uprawy: rzepaku, ziemniaków, pszenicy, żyta oraz fragmenty łąk świeżych. Flora jest typowa 
dla krajobrazu rolniczego z przewagą pól uprawnych. Na analizowanym obszarze występują 
również płaty lasów z drzewostanem złożonym głównie z sosny zwyczajnej Pinus sylvestris.  

Oddziaływanie elektrowni wiatrowej na roślinność zaznaczy się wyłącznie na etapie re-
alizacji inwestycji. Na terenach bezpośredniej lokalizacji turbin oraz na terenach nowych dróg 
dojazdowych prawdopodobnie zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, nie 
przedstawiająca dużej wartości florystycznej (głównie zbiorowiska związane z drogami śród-
polnymi). Z punktu widzenia zajęcia terenu pod budowę turbin wiatrowych i infrastruktury to-
warzyszącej, gdzie dominują przede wszystkim grunty użytkowane rolniczo, oraz biorąc pod 
uwagę relatywnie nie wielki areał gruntów planowanych do zmiany przeznaczenia, nie prze-
widuje się aby wpływ działań inwestycyjnych, związanych z realizacją przedmiotowej inwe-
stycji, na szatę roślinną miał charakter znaczący, powodujący istotny uszczerbek stanu do-
tychczasowej szaty roślinnej. Wpływ tych działań na warunki bytowania zwierząt zaznaczy 
się najistotniej w fazie realizacji i likwidacji inwestycji, co jednak w dłuższej perspektywie 
czasowej nie powinno mieć charakteru znaczącego, ze względu zdolność adaptacji zwierząt 
do panujących warunków. 

Obszar IV zmiany MPZP – Etap I nie jest położony w strefach ochronnych występowa-
nia bociana czarnego. Przeprowadzone badania ornitologiczne nie wykazały występowania 
na terenie opracowania bociana czarnego oraz bielika. Zatem planowana inwestycja nie bę-
dzie miała negatywnego wpływu na te chronione gatunki. 

Ponadto w rozdziale V.3 Wyniki oceny ornitologicznej i chiropterologicznej na potrzeby 
lokalizacji elektrowni wiatrowej nie wykazano znaczącego negatywnego oddziaływania farmy 
wiatrowej na gatunki chronione (nietoperze i ptaki). Na podstawie wyników rocznego 
monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznej oraz oceny stopnia negatywnego 
oddziaływania przyszłej farmy wiatrowej na ptaki i nietoperze dopuszczono realizację 
inwestycji na tym terenie. Przewiduje się niski negatywny wpływ inwestycji na nietoperze i 
ptaki. W celu minimalizacji negatywnego wpływu farmy wiatrowej konieczne będzie 
zastosowanie środków minimalizujących ryzyko takiego oddziaływania zarówno w okresie 
budowy jak i eksploatacji farmy oraz rozpoczęcie monitoringu porealizacyjnego już w 
pierwszym roku funkcjonowania farmy przede wszystkim w celu stwierdzenia faktycznego 
poziomu śmiertelności ptaków i nietoperzy. 

 

8. Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania 
Miejscowy plan zagospodarowania w nieznacznym stopniu będzie oddziaływał na 

środowisko poza jego granicami. Nie przewiduje się znacznego zwiększenia ilości 
produkowanych odpadów, ścieków oraz zwiększenia ilości pobieranej wody. Sposób 
odprowadzania ścieków oraz zbierania odpadów realizowany będzie zgodnie z polityką 
przyjętą przez władze gminy. Obciążenia nie będą przekraczały możliwości produkcyjnych 
zakładów dostarczających media, pojemności oczyszczalni ścieków i zakładów 
odbierających odpady. Uciążliwości związane ze wzrostem natężenia ruchu 
samochodowego będą stopniu odczuwalne na całej długości tras dojazdowych do obiektów 
umiejscowionych na obszarze zmiany Studium, jednak nie będą one znaczące. 

Elektrownie wiatrowe pośrednio przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych za-
nieczyszczeń do atmosfery i będą źródłem produkcji tzw. „czystej energii”, ograniczając efekt 
cieplarniany. Może to wpłynąć pozytywnie na wizerunek gminy, jako nowoczesnej i wykorzy-
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stującej odnawialne źródła energii.  
Elektrownia będzie powodować oddziaływanie na krajobraz terenów otaczających 

inwestycję. Wysokie maszty będą widoczne z dalekich odległości. Sposób odbierania 
obiektów siłownie w przestrzeni rolniczej zależeć będzie od indywidualnych odczuć 
odbiorców. 

 

9. Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko 
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt 1d) 

ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)  oceniane jest w aspekcie granic między-
narodowych. Projekt planu nie zawiera rozstrzygnięć, ani nie stwarza możliwości, w wyniku 
których mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zagospodarowanie 
obszaru planu nie będzie oddziaływać na środowisko terenów położonych poza granicami 
kraju. Najbliżej położonym krajem sąsiednim jest Ukraina oddalona o ok. 150 km na wschód 
od granicy gminy. 

 

10. Kompleksowa ocena skutków wpływu ustale ń MPZP na środowisko 
przyrodnicze 
W zależności od potencjalnego wpływu na środowisko dokonano podziału 

poszczególnych obszarów funkcjonalno-przestrzennych. Wyznaczono dwie grupy o symbolu 
A, B i przedstawiono jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego. 

A  Tereny istniejące i projektowane oznaczone symbolem R tereny rolnicze, ZL 
tereny leśne, ZL.ZZ tereny leśne zagrożone powodzią, ZZL tereny zalesień, ZR tereny 
zieleni nieurządzonej, ZR.ZZ tereny zieleni nieurządzonej zagrożone powodzią, ZC tereny 
cmentarzy będą mieć korzystny wpływ na środowisko. Tereny zieleni pozytywnie wpływają 
na kształtowanie warunków klimatu lokalnego, regulują poziom wód gruntowych, opóźniają 
spływ wód opadowych, redukują zanieczyszczenia środowiska. Zieleń ukształtowana 
wielopiętrowo jest głównym zapleczem zachowania bioróżrodności. Tereny zieleni 
zapewniają możliwość rekreacji mieszkańcom, kontakt z przyrodą, mają korzystny wpływ na 
zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców. Ważną rolę pełnią również w kształtowaniu 
walorów krajobrazowych, stwarzając naturalne tło dla projektowanej zabudowy. 

W tabeli 3 przedstawiono zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne 
elementy środowiska terenów R, ZL, ZL.ZZ, ZZL, ZR, ZR.ZZ, ZC. 

 
Tab. 3. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska (grupa A). 
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B  Tereny projektowane EW tereny elektrowni wiatrowych, E tereny infrastruktu-
ry, istniejące i projektowane linie energetyczne oraz projektowane i istnieją-
ce/modernizowane tereny komunikacji KD, KDW, KDX będą miały wpływ na stan środowiska 
przyrodniczego. Rozwój infrastruktury oraz komunikacji przyczyni się do zmniejszenie tere-
nów biologicznie czynnych, przyczyni się do bezpowrotnej utraty walorów produkcyjnych m. 
in. terenów o bardzo dobrych i dobrych glebach (II - IV klasy bonitacyjnej), może wpłynąć na 
okresowe zaburzenie poziomu wód gruntowych, zwiększenie odpływu wód opadowych z ob-
szaru, wzrostu poziomu hałasu i pogorszenia estetyki krajobrazu. Projektowane farmy wia-
trowe będą stanowiły potencjalne źródło zwiększenia śmiertelności nietoperzy oraz ptaków 
występujących w tych rejonach. 

W tabeli 4 przedstawiono zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne 
elementy środowiska terenów EW, E, KD, KDW, KDX. 

 
Tab. 4. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska (grupa B). 

 Oddziaływanie pod wzgl ędem: 

Oddziaływani
e na: 

bezpo średnio
ści okresu trwania  częstotl

iwo ści  
charakteru 

zmian zasięgu trwało ści 
przekształce ń 

intensywno
ści 

przekształc
eń 

świat 
przyrody i 
bioró żnorodn
ość 

bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne 
miejscowe, 

lokalne 
odwracalne zauważalne 

gleby i 
powierzchni ę 
terenu 

bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne 
miejscowe i 

lokalne 
odwracalne duże 

powietrze 
atmosferyczn
e 

bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne 
miejscowe i 

lokalne odwracalne duże 

klimat lokalny  bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe odwracalne duże 
klimat 
akustyczny 

bez znaczenia bez znaczenia stałe pozytywne miejscowe bez znaczenia zauważalne 

wody bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 
lokalne 

odwracalne zauważalne 

krajo braz i 
zabytki 

bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe odwracalne zauważalne 

ludzi bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe bez znaczenia zauważalne 
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V. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI MIEJSCOWEGO PLANU 
Brak realizacji ustaleń MPZP spowoduje utrzymanie istniejącego stanu środowiska.  

W chwili obecnej nie podlega ono większym przekształceniom. Poszczególne tereny mogą 
zostać zabudowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub w dalszym ciągu sta-
nowić będą tereny rolne lub użytki zielone. Wprowadzenie zabudowy spowoduje usunięcie 
pokrywy glebowej przekształcenia w przypowierzchniowej warstwie gruntu.  

 

VI. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIE Ń PROJEKTU 
PLANU 
Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do 
przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochro-
ny i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków. Oprócz tego prowadzony będzie państwowy monitoring środowiska prowadzony 
przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowi-
ska. W przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o 
uchwalony plan, analizę realizacji MPZP i badanie skażenia środowiska powinien przepro-
wadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń MPZP powinny być wykonywane okreso-
we przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji MPZP, realizowane przez administrację 
samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okreso-
wych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym). 

 

 Oddziaływanie pod wzgl ędem: 

Oddziaływani
e na: 

bezpo średnio
ści okresu trwania  częstotl

iwo ści  
charakteru 

zmian zasięgu trwało ści 
przekształce ń 

intensywno
ści 

przekształc
eń 

świat 
przyrody i 
bioró żnorodn
ość 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne miejscowe  nieodwracalne duże 

gleby i 
powierzchni ę 
terenu 

bezpośrednie długoterminowe  stałe negatywne miejscowe nieodwracalne zauważalne 

powietrze 
atmosferyczn
e 

bezpośrednie i 
wtórne długoterminowe stałe  pozytywne miejscowe  

częściowo od-
wracalne zauważalne 

klimat lokalny  bezpośrednie i 
wtórne 

długoterminowe stałe bez znacze-
nia 

miejscowe  częściowo od-
wracalne 

zauważalne 

klimat 
akustyczny bezpośrednie długoterminowe stałe negatywne miejscowe  odwracalne zauważalne 

wody pośrednie długoterminowe stałe bez znacze-
nia 

miejscowe  częściowo od-
wracalne 

nieznaczne 

krajo braz i 
zabytki 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe pozytywne i 
negatywne 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo od-
wracalne 

duże 

ludzi bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe pozytywne i 
negatywne 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo od-
wracalne 

duże 
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VII. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJ Ę 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO 
Zgodnie z art. 51 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. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), prognoza 
oddziaływania na środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i 
ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu.  

Uznaje się, że przyjęte w planie miejscowym rozwiązania nie będą powodować 
negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko oraz jakość życia i 
zdrowie mieszkańców gminy.  

Na podstawie wyników rocznego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznej 
oraz oceny stopnia negatywnego oddziaływania przyszłej farmy wiatrowej na ptaki i nietope-
rze zawartych w opracowaniach: „Raport z monitoringu chiropterologicznego na terenach 
przewidzianych pod budowę elektrowni wiatrowych w gminie Bogoria w powiacie Staszow-
skim w województwie Świętokrzyskim” oraz „Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i 
użytkowania planowanej farmy wiatrowej w miejscowości Bogoria, gm. Bogoria, woj. Święto-
krzyskie” przewiduje się przewiduje się niski negatywny wpływ inwestycji na nietoperze i pta-
ki. W celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na etapie projektowa-
nia, eksploatacji i likwidacji elektrowni wiatrowej „Bogoria” zaleca się: 
- zastosowanie turbin wolnoobrotowych - tego typu rozwiązanie techniczne może zdecy-

dowanie zmniejszyć śmiertelność wywołaną kolizjami z łopatami turbiny; 
- pomalowanie łopat siłowni na kolor jasny, matowy, co ułatwi wczesne jej zauważenie 

przez ptaki i zmniejszy odbicie promieni słonecznych (eliminacja oślepiania ptaków) na 
obracających się łopatach wirnika; 

- oznakowanie zewnętrznych końców śmigieł oraz wież elektrowni zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania prze-
szkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1193); 

- zaleca się zastosowanie oświetlenia minimalnego, zgodnego tylko z wymogami bez-
pieczeństwa ruchu lotniczego. Nadmierne oświetlenie obiektu stanowiącego nienatu-
ralną barierę i przeszkodę powoduje w okresie złej widoczności (mgła, silne zachmu-
rzenie, wiatr) dla nocnych migrantów, ściąganie strumienia przelotu i kolizję ptaków 
powodującą śmiertelność. Ponadto niektóre typy światła przyciągają owady, co z kolei 
może powodować wzrost aktywności nietoperzy w pobliżu turbin; 

- utrzymywanie nowych, liniowych elementów infrastruktury, takich jak np. drogi tech-
niczne, w stanie bezdrzewnym. Konieczne jest nieobsadzanie ich drzewami i krzewami, 
jak również usuwanie spontanicznie pojawiających się, nowych zakrzewień w takich 
miejscach (nie dotyczy drzew i krzewów już występujących); 

- wykorzystanie istniejących dróg jako drogi dojazdowe do budowy; 
- poprowadzenie linii elektroenergetycznych pod ziemią; 
- ponadto w celu uniknięcia płoszenia ptaków i zmniejszenia ryzyka zniszczenia lęgów 

gatunków gniazdujących w najbliższym sąsiedztwie - zaleca się prowadzenie wszelkich 
prac ziemnych i budowlano-montażowych poza okresem lęgowym ptaków (poza IV-VI); 

- zgodnie z zaleceniami EUROBATS (Rodriugues i in., 2008) należy przeprowadzić mo-
nitoring powykonawczy na obszarze nowopowstałej farmy wiatrowej. 
W przypadku wykazania w czasie monitoringu powykonawczego przypadków kolizji i 

śmiertelności ptaków oraz nietoperzy, należy ponownie przeanalizować wpływ i dokonać po-
nownej oceny inwestycji na bezpośrednie kolizje wobec tych grup zwierząt. W przypadku 
znaczącego wpływu negatywnego i wysokiego wskaźnika śmiertelności, należy doprowadzić 
do czasowego wyłączania turbiny w okresach największej śmiertelności. Przy stwierdzeniu 
występowania takich przypadków i wykazaniu kolizyjności należy ustanowić stałą zasadę 
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ograniczenia pracy turbiny w okresie dnia lub nocy podczas danych okresów kolizyjnych wy-
kazanych w czasie monitoringu powykonawczego. W sytuacjach skrajnych (ponadprzeciętna 
śmiertelność) należy również brać pod uwagę zaprzestanie użytkowania danej turbiny i ew. 
przeniesienie jej w miejsce wskazane i poprzedzone monitoringiem przyrodniczym. 

Podsumowuj ąc i uzupełniaj ąc 

W zakresie ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań 
Do podstawowych działań ograniczających należą: 

• ograniczenie zajęcia terenu, 
• prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w 

miejscach kontaktu z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków sie-
dliskowych, 

• stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia szczególnie 

cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie w odpowiednim czasie działań na-
prawczych. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą: 
• odtwarzanie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, 
• sztuczne zasilanie osłabionych populacji, 
• tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwie-

rząt. 
W kwestii zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciw-

działanie poważnym awariom należy wskazać, iż w wielu przypadkach odpowiednie zago-
spodarowanie terenów (zgodne z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi), uwzględniając 
możliwości wystąpienia na nich zagrożeń naturalnych i antropogenicznych pełni kluczową 
rolę w ograniczaniu ryzyka narażenia życia i zdrowia ludzi na potencjalne zjawiska katastro-
ficzne. 

Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanych zespołów elektrowni wia-
trowych w zakresie: 
1) Ochronę przed hałasem można osiągnąć poprzez dostosowanie mocy akustycznej po-
szczególnych turbin pozwalające na uzyskanie maksymalnej wydajności elektrowni przy jed-
noczesnym dotrzymaniu standardów w zakresie emisji hałasu (brak przekroczeń wartości 
dopuszczalnych). 
2) Ochronę środowiska gruntowo-wodnego można osiągnąć poprzez należytą dbałość i wła-
ściwą organizację prac budowlanych, które powinny zapobiec zanieczyszczeniu środowiska 
przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń budowlanych. Ponadto w trakcie bu-
dowy należy zapewnić odpowiedni: 
• sposób składowania materiałów do budowy wież wiatrowych i obiektów towarzyszą-

cych, 
• sposób gromadzenia odpadów, ponadto postępowanie z odpadami, szczególnie zali-

czanymi do odpadów niebezpiecznych powinno być zgodne z obowiązującymi przepi-
sami, w szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów w przystoso-
wanych do tego kontenerach, przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie po-
zwolenia, 

• sposób rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej (np. odprowadzanie ścieków byto-
wych do szczelnych zbiorników) z terenu zaplecza budowy. 
Przed wykonaniem projektu budowlanego konieczne jest wykonanie badań geologicz-

nych podłoża gruntowego i opracowanie dokumentacji badań podłoża (dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej), określającej warunki posadowienia wież wiatrowych i obiektów towa-
rzyszących. Wyniki tych badań powinny być wykorzystane przy projektowaniu posadowienia 
poszczególnych obiektów. 
3) Ochronę powierzchni ziemi i gleb można osiągnąć poprzez (tak jak w przypadku ochrony 
środowiska gruntowo-wodnego) prowadzenie prac budowlanych z należytą dokładnością o 
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zachowanie środowiska w jak najlepszym kondycji. Służyć temu będzie przede wszystkim 
ograniczenie prac związanych z przekształceniem powierzchni ziemi do minimum niezbęd-
nego dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. 

Zgodnie z dobrym zwyczajem stosowanym podczas budowy farm wiatrowych niezbęd-
ne będzie oddzielenie i zmagazynowanie glebowej warstwy próchnicznej w sąsiedztwie bu-
dowanych wież wiatrowych w celu ponownego wykorzystania tego materiału próchnicznego 
do rekultywacji terenu po zakończeniu budowy farmy. 

Zarówno w okresie budowy farmy jak i jej eksploatacji niezbędne jest zabezpieczenie 
gleb sąsiadujących z platformami posadowienia wież wiatrowych przed uciążliwymi spływami 
wód opadowych, często powodujących degradację jakości gleb wskutek zachodzących pro-
cesów erozji wodnej, które mogą wystąpić w początkowej fazie eksploatacji. Najkorzystniej-
szym rozwiązaniem będzie obsianie trawą przekształconych poboczy dróg, oraz gleb w bez-
pośrednim sąsiedztwie wież wiatrowych. 
4) Ochronę szaty roślinnej. Szczegółowa analiza wpływu przedsięwzięcia na szatę roślinną 
wykazała, że nie wystąpią oddziaływania, które wymagałyby zaproponowania działań mini-
malizujących lub kompensacyjnych. 
5) Ochronę fauny. Realizacja przedsięwzięć (faza budowy) powinna odbywać się pod nadzo-
rem specjalistów ochrony środowiska. Jednym z podstawowych elementów powinien być 
nadzór przyrodniczy na etapie budowy związany z wiosennymi migracjami płazów do miejsc 
rozrodu oraz zastosowanie środków ochrony czynnej, jeśli zalecenia takie będą wynikały z 
prowadzonego nadzoru. Podobne działania będą dotyczyć naziemnych stanowisk lęgowych 
ptaków. 
6) Ochronę awifauny i chiropterofauny. W trakcie prac przygotowawczych podjęto działania 
mające na celu minimalizację oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym na awifaunę i 
chiropterofaunę. W tym celu inwestor zlecił wykonanie przedrealizacyjnego monitoringu orni-
tologicznego i chiropterologicznego, których celem było potwierdzenie możliwości lokalizacji 
inwestycji w wyznaczonym obszarze. 

Przed przystąpieniem do monitoringów eksperci wykonali ocenę wstępną lokalizacji 
planowanego parku wiatrowego – screening, który pozwolił zaplanować przebieg monitorin-
gów oraz już na wstępnym etapie wykluczył tereny, dla których zlokalizowanie parku wiatro-
wego miało by jednoznaczny i negatywny wpływ. 

Na podstawie danych zebranych podczas monitoringów zespół ekspertów ornitologów i 
chiropterologów opracował raporty o oddziaływaniu inwestycji na awifaunę i chiropterofaunę. 

Podczas planowania rozmieszczenia turbin wiatrowych inwestor stosował się do zale-
ceń przyrodników, w szczególności miało to miejsce przy ocenie wpływu turbin wiatrowych 
na faunę nietoperzy.  

Zarówno dla ptaków jak i nietoperzy eksperci przyrodnicy zalecili przeprowadzenie 
monitoringów porealizacyjnych, mających na celu weryfikację oceny oddziaływania parku 
wiatrowego przeprowadzonej na etapie monitoringu przedrealizacyjnego. 

W celu zminimalizowania oddziaływania na ptaki i nietoperze, powinny być zastosowa-
ne następujące środki: 
• niezalesianie terenów, na których staną turbiny, i niewprowadzanie ciągów zieleni w ich 

pobliże, 
• unikanie oświetlania turbin światłem białym – zastrzeżenie to nie dotyczy oświetlenia 

wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu powietrznego, 
• nie należy stosować wież o konstrukcji kratownicowej, tylko o konstrukcji rurowej , która 

zapobiega wykorzystywaniu wież przez ptaki drapieżne jako czatowni i miejsc wypa-
trywania zdobyczy - ogranicza ryzyko kolizji. 

7) Ochrona walorów krajobrazowych. Negatywny wpływ turbin wiatrowych na otaczający kra-
jobraz oraz negatywne podejście ze strony ludzi można ograniczyć stosując następujące za-
sady: 
• w obrębie farmy wiatrowej należy stosować jednolitą kolorystykę wszystkich elektrowni 

wiatrowych, 
• elektrownia składająca się z mniejszej liczby turbin, ale o większej mocy wywiera 
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mniejszy wpływ niż elektrownie złożone z większej liczby małych turbin, 
• konstrukcje elektrowni wiatrowych nie powinny być wykorzystywane jako nośnik treści 

reklamowych, z wyjątkiem logo producenta urządzeń. 
8) Ochrona powietrza atmosferycznego. W celu ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych do powietrza na etapie budowy należy: 
• drogi dojazdowe do budowy utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie, 
• zorganizować pracę w sposób ograniczający tzw. puste przebiegi samochodów cięża-

rowych, 
• stosować do podbudowy dróg dojazdowych gotowe mieszanki wytwarzane w wytwór-

niach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miej-
scu budowy, 

• prace budowlane, jak i transport materiałów wykonywać w porze dziennej, poza proce-
sami wymagającymi ciągłej pracy ze względów technologicznych. 
Zasięg zmian stanu fizycznego atmosfery zależy przede wszystkim od prędkości wiatru 

oraz mocy turbin. Istotne są również czasokresy pracy turbin wpływające na ogólny stan fi-
zyczny atmosfery w rejonie farmy wiatrowej. Nie przewiduje się w opisanej sytuacji prowa-
dzenia działań ochronnych. 

Wszystkie dopuszczone do pracy urządzenia muszą posiadać wymagane atesty bez-
pieczeństwa, sprawne układy napędowe i wydechowe oraz aktualne przeglądy techniczne. 
9) Gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami powstającymi zarówno na etapie budowy 
przedsięwzięcia, jak i jego eksploatacji powinna odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.). Zgodnie przepisami Ustawy o od-
padach wytwórca odpadów zobowiązany jest do uzyskania zgody na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych. Ponadto wszystkie wytwarzane na etapie budowy odpady powinny być 
ewidencjonowane przez wytwórcę i ich odbiorcę. 

Powstające w trakcie budowy odpady niebezpieczne takie, jak zużyte oleje, akumulato-
ry, części maszyn należy składować w kontenerach i zawrzeć umowę na ich odbiór z firmą 
posiadającą stosowne zezwolenie na wykonywanie czynności w zakresie usuwania takich 
odpadów. 

Odpady komunalne powinny być gromadzone selektywnie i oddawane upoważnionym 
podmiotom. Pozostałe powinny być wywożone na składowisko odpadów. 

Gleba i ziemia z wykopów, o ile nie będą zanieczyszczone i ich parametry geotech-
niczne na to pozwolą, mogą zostać wykorzystane do wyrównania terenu i utworzenia po-
nownie warstwy próchnicznej w sąsiedztwie wież wiatrowych po wykonaniu prac budowla-
nych. Nadmiar gleby i ziemi może być wykorzystany również w innych miejscach. 

Innym sposobem zagospodarowania nadmiaru gleby i ziemi jest przekazanie jej pod-
miotom gospodarczym lub osobom prywatnym. 

Zanieczyszczone gleba i ziemia (np. substancjami ropopochodnymi w wyniku sytuacji 
awaryjnej) powinny w miarę możliwości być oczyszczone i udostępnione odbiorcom lub jeśli 
nie będzie to możliwe – po uzyskaniu zezwolenia zostać wywiezione na odpowiednie skła-
dowisko odpadów. 

Odpady powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane będą przede 
wszystkim z utrzymaniem w dobrym stanie urządzeń wież wiatrowych. Część z tych opadów 
będzie zaliczana do odpadów niebezpiecznych. Odpady te powinny być odpowiednio skła-
dowane i systematycznie usuwane z terenu inwestycji. 
10) Obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz systemu powiązań przyrodniczych. Prze-
strzeganie działań w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazów obowiązujących 
w Uchwale Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 
2013 r., dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowkiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu zapewni właściwą ochronę obszarów prawnie chronionych, które występują na terenie ob-
jętym zmianą MPZP. Poza tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddzia-
ływać na pozostałe obszary i obiekty prawnie chronione występujące na terenie gminy Bogo-
ria. Poszczególne siłownie wiatrowe powinny być lokalizowane poza obszarem dolinek two-
rzących na omawianym terenie lokalny system powiązań przyrodniczych. 
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11) Przeciwdziałaniu poważnym awariom. Przeciwdziałanie wystąpieniu sytuacji awaryjnych 
na etapie budowy polegać powinien przede wszystkim na właściwym przygotowaniu i zorga-
nizowaniu prac budowlanych, zwłaszcza związanych z użyciem substancji niebezpiecznych. 
Również w trakcie eksploatacji wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych (np. wymiana 
olejów) należy prowadzić z należytą dbałością i starannością, by nie dopuścić do przedosta-
nia się substancji zanieczyszczających do środowiska, w szczególności gruntowo-wodnego. 

Przeważnie uznaje się, że elektrownie wiatrowe nie stwarzają ryzyka poważnych awarii 
podczas eksploatacji. Zaznacza się jednak, że zagrożenie nie wystąpi, jeśli zostaną zacho-
wane odpowiednie odległości wież wiatrowych od zabudowań, tras komunikacyjnych i istnie-
jących w tym rejonie linii elektroenergetycznych. 

W celu ochrony przed występowaniem zagrożeń i awarii, należy stosować przepisy 
BHP, przeciwpożarowe i inne branżowe obowiązujące normy prawne. Wszystkie elektrownie 
wiatrowe winny być poddawane okresowym przeglądom. 

Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego rozważane były różne warianty 
rozwiązań, które dotyczyły m. in. problematyki obsługi komunikacyjnej nowych terenów, 
sposobu rozmieszczenia obiektów w przestrzeni, ustalenia proporcji pomiędzy powierzchnią 
zabudowaną a powierzchnią biologicznie czynną, a także rozwiązań z zakresu systemów 
infrastruktury technicznej. Wszystkie rozważane koncepcje projektowe były analizowane pod 
kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko. Poszczególne rozwiązania nie różniły się 
od siebie w zasadniczy sposób pod względem wpływu na środowisko. Ponadto należy 
nadmienić iż planowana inwestycja, już przed przystąpieniem do MPZP, rozważana była w 
trzech wariantach, w których rozważane były różne lokalizacje turbin, a także ich ilość. 
Ostatecznie po przeanalizowaniu opracowań specjalistycznych sporządzonych dla tych 
inwestycji, wybrano wariant będący wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony 
środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego oraz interesu 
ekonomicznego, ekologicznego i społecznego gminy. 

Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami 
planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy (w tym „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Bogoria”) i wykorzystują instrumenty planistyczne służące 
zrównoważonemu rozwojowi terenów wiejskich.  

Ustalenia planu, w granicach zmiany, nie ingerują w sposób znaczący w tereny o 
bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają rozwiązania 
korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do 
proponowanych w ustaleniach planu uznając, że zaproponowane ustalenia są 
najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków 
rozwoju gminy. 

Należy dodać, iż budowa farmy wiatrowej w sposób istotny przysłuży się ochronie śro-
dowiska. Energia elektryczna pozyskiwania w ten sposób jest całkowicie czysta i bezemisyj-
na, a przede wszystkim powoduje, że do atmosfery nie dostaną się znaczne ilości dwutlenku 
węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów PM10 i PM2,5, ozonu, węglowo-
doru i lotnych związków organicznych, które zostałyby wyemitowane do atmosfery, gdyby 
energia to wyprodukowana została w sposób konwencjonalny. Przykładowo, sama elektrow-
nia węglowa w Bełchatowie emituje więcej dwutlenku węgla niż Litwa i Łotwa łącznie. Ener-
getyka wiatrowa jest przyjazna środowisku, a ewentualna ingerencja farmy wiatrowej w przy-
rodę jest z nawiązką rekompensowana przez jej pozytywny wpływ na czystość powietrza. 

 

VIII. INFORMACJE O CELACH OCHRONY ŚRODOWISKA I 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który 

stanowić może narzędzie do realizacji celów ochrony środowiska zawartych w odrębnych 
dokumentach. Szczególnie istotne jest rozwiązywanie problemów ochrony środowiska 
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zidentyfikowanych na szczeblu lokalnym.  
Podstawowym dokumentem ustanowionym na szczeblu gminnym, do jakiego odnosi 

się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria”. Zgodnie z jednostkami 
funkcjonalno-przestrzennymi określonymi w Studium teren objęty opracowaniem zmiany 
planu miejscowego przeznacza się na obszar RL – tereny leśne, tereny zalesień, RPa – 
obszary użytkowane rolniczo, RZ tereny zieleni nieurządzonej (łąki, pastwiska i zadrzewienia 
śródpolne) oraz tereny dróg i infrastruktury (GPZ- główny punkt zasilający, projektowane linie 
wysokiego napięcia oraz tereny elektrowni wiatrowych).  

Ustalenia przedmiotowej IV zmiany MPZP uwzględniają i nie są sprzeczne z ustale-
niami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (m. in. 
unowocześnienie technicznych urządzeń ochrony środowiska, szczególnie w zakresie go-
spodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, zwiększenie pro-
dukcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych, dążenie do likwidacji lub przynajm-
niej osłabienia sytuacji konfliktowych na styku działalności gospodarczej z przyrodą i krajo-
brazem, podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wymóg stosowania tech-
nicznych urządzeń ochrony środowiska i sukcesywnej ich modernizacji, szczególnie w za-
kresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza przed hałasem). 

Projekt analizowanej IV zmiany MPZP nawiązuje i nie pozostaje w sprzeczności z ce-
lami strategicznymi i operacyjnymi określonymi w Strategii rozwoju gminy Bogoria na lata 
2009-2020 (m. in. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, lokalnej gospodarki i 
rolnictwa, różnicowanie działalności gospodarczej, promocja gospodarcza, inwestycyjna i tu-
rystyczna gminy Bogoria). 

Omawiany projekt IV zmiany MPZP powiązany jest z celami strategicznymi i zadaniami 
określonymi w Programie ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki odnoszącymi się do terenu gminy Bogoria określonymi na poziomie powiato-
wym i gminnym (uwzględnienie w opracowaniach z zakresu zagospodarowania przestrzen-
nego ustaleń Jeleniewsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zapisów ekofi-
zjografii i inwentaryzacji przyrodniczych, pełne wykorzystanie możliwości zwiększenia po-
wierzchni leśnej obszaru gmin oraz zapewnienie właściwego nadzoru nad lasami nie stano-
wiącymi własności Skarbu Państwa, zwiększenie wskaźnika lesistości (gmina Bogoria wg 
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości zalicza się do gmin o wysokich preferencjach 
zalesieniowych), uwzględnianie zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo wystą-
pienia powodzi, w systemach ciepłowniczych przechodzenie z paliwa węglowego na paliwa 
ekologiczne jak olej, gaz i paliwa odnawialne; modernizacja i budowa dróg gminnych i powia-
towych posiadających dotychczas nawierzchnie nieutwardzone lub gruntowe generujące za-
nieczyszczenia pyłowe) 

Wszelkie akty prawne oraz pośrednio dokumenty związane z polityką przestrzenną i 
polityką ekologiczną państwa są zgodne z przepisami prawa międzynarodowego oraz 
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. W szczególności dostosowywane są również 
do prawa Unii Europejskiej i polityk przyjętych przez kraje wspólnoty. Poszczególne 
dyrektywy unijne (np. Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Wodna) 
transponowane są do prawodawstwa polskiego i mają odzwierciedlenie w wiążących aktach 
prawnych. 

 

IX. STRESZCZENIE 
Niniejsze opracowanie analizuje i ocenia potencjalny wpływ realizacji ustaleń IV zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I zgodnie z 
uchwałą Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria – Etap I wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikają-
cego z realizacji ustaleń planu. 
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Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak i 
pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji 
ustaleń projektu planu na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne 
oraz zabytki, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami.  

Obszar objęty niniejszą prognozą położony jest w południowo-wschodniej części woje-
wództwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim, w gminie Bogoria, w rejonach wsi 
Gorzków, Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Podlesie, Moszyny, Pęcławice Górne, Kolonia 
Pęcławska oraz Bogoria. 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski opracowanego przez J. Kondrackiego 
obszar gminy położony jest w obrębie: podprowincji Wyżyny Małopolskiej, makroregionie 
Wyżyny Kieleckiej, mezoregionie Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego, Wyżyny 
Sandomierskiej. Góry Świętokrzyskie obejmują północną i północno-wschodnią część gminy 
(po Bogorię i Budy). Wyżyna Sandomierska to niewielka północno-wschodnia peryferyjna 
część gminy, zaś pozostały obszar zaliczono do Pogórza Szydłowskiego. 

Gmina Bogoria posiada urozmaiconą rzeźbę terenu i budowę geologiczną, wynikającą 
z rozgraniczenia się na jej terenie trzech regionów geograficznych (Góry Świętokrzyskie, Po-
górze Szydłowskie, Wyżyna Sandomierska). 

Tereny objęte zmianą planu położone na północ od Bogorii (obszar Gór Świętokrzy-
skich posiadający rzeźbę wysoko falistą o dość znacznych deniwelacjach między wzniesie-
niami, a dnami rozcięć erozyjnych. Pomiędzy wyniesieniami występują zagłębienia w kształ-
cie niecek różnej wielkości. Największa z nich rozciąga się w obszarze wsi Przyborowice i 
Ceber. W obszarach zalegania Iessu, rzeźba terenu jest silnie zaakcentowana dużą ilością 
wąwozów i dolin bocznych głęboko wciętych w podłoże. Przeważają tu spadki terenu od 5%-
15%, lokalnie przekraczają 25%. Południowe miejscowości obszaru objętego zmianą planu 
m. in. Podlesie, Moszyny to teren leżący na Pogórzu Szydłowskim, który posiada rzeźbę ma-
ło falistą z łagodnymi stokami wyniesień. Spadki terenu wynoszą 5% sporadycznie 20%. Te-
ren rozcięty jest doliną rzeki Kacanki i jej lewobrzeżnych dopływów. 

Podłoże obszaru budują skały paleozoiczne, które stanowią część masywu Gór Świę-
tokrzyskich oraz skały trzeciorzędowe stanowiące fragment Zapadliska Przedkarpackiego. 
Na południu osady paleozoiczne nikną pod zwartą pokrywą osadów mioceńskich Zapadliska 
Przedkarpackiego. Zapadlisko, powstało w trzeciorzędzie w czasie orogenezy alpejskiej. 

Na terenie gminy Bogoria przeważają grunty o dobrej nośności. Jedynie w obrębie do-
lin i obniżeń występują grunty o nośności różnej, w przewadze słabonośne. Stoki o pokrywie 
lessowej powyżej 15% stwarzają potencjalne zagrożenie do powstania osunięć mas ziem-
nych. W obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują tereny udokumentowanych osu-
wisk, natomiast na części obszaru IV zmiany MPZP – Etap I występują obszary predyspo-
nowane do powstawania osuwisk. 

W obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują udokumentowane złoża kopalin 
ani nie występują tereny górnicze. Na obszarze objętym IV  zmianą MPZP – Etap I znajduje 
się fragment rzeki Kacanka. Przebiega ona w odległości kilkuset metrów od planowanej loka-
lizacji elektrowni w miejscowości Przyborowice. Ze względu na brak działań inwestycyjnych 
w sąsiedztwie cieku oraz znaczną odległość planowanej elektrowni realizacja inwestycji nie 
wpłynie negatywnie na stan i funkcjonowanie rzeki. W granicach objętych IV zmianą MPZP – 
Etap I nie występują tereny objęte ochroną przeciwpowodziową, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. Jednakże część terenu położona jest na terenach zalewowych. Są to niewielkie 
fragmenty objęte zmianą w obrębie Gorzków.Tereny objęte IV zmianą MPZP – Etap I poło-
żone są poza granicami GZWP Subzbiornik Staszów Nr 423 oraz strefami ochronnymi ujęć 
wody. Na terenie IV zmiany MPZP – Etap I występują gleby chronione. Jak wynika z „Opra-
cowania ekofizjograficznego podstawowego dla projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Bogoria” w obszarze IV zmiany MPZP – Etap I nie występują 
chronione gatunki roślin. Ponad to teren ten nie jest położony w strefach ochronnych wystę-
powania bociana czarnego. W obszarze J-SOChK znajdują się tereny objęte IV zmianą 
MPZP – Etap I, położone w rejonach wsi Gorzków, Przyborowice, Podlesie, Moszyny (czę-
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ściowo), Pęcławice Górne, Kolonia Pęcławska. Na terenie gminy Bogoria występują obszary 
Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOOS) „Ostoja Żyznów” PLH260036. 
Teren objęty IV zmianą MPZP znajduje się poza tym obszarem. W obszarze IV zmiany 
MPZP – Etap I nie występują pomniki przyrody.  

Na terenie zmiany MPZP – Etap I występują tereny otwarte, użytkowane rolniczo oraz 
zadrzewienia, łąki i pastwiska, obejmujące grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej II-III, jak 
również w mniejszym stopniu IV-VI. Zmiana obejmuje również tereny leśne. Przez obszar 
objęty zmianą przebiegają drogi powiatowe i gminne. Zmiana MPZP, nie obejmuje swym za-
kresem terenów zabudowanych. Infrastruktura techniczna na przedmiotowym terenie zlokali-
zowana jest głównie w granicach działek drogowych oraz występuje w postaci linii elektro-
energetycznych napowietrznych 15 kV wraz ze stacjami redukcyjnymi. Obszar zmiany obej-
muje fragment cmentarza wpisanego do rejestru zabytków. Na terenie zmiany MPZP nie wy-
stępują obiekty, ani tereny stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 

Na obszarze IV zmiany MPZP nie identyfikuje się większych źródeł zanieczyszczeń 
atmosferycznych. Ponadto na terenie tym zasadniczo nie występują uciążliwości związane z 
hałasem komunikacyjnym. 

Występujący na terenie gminy wody powierzchniowe nie były badane przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach pod względem jakości wód. Zatem brak 
sieci pomiarowej nie pozwala jednoznacznie określić jakości wód powierzchniowych na tere-
nie gminy. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w swym początkowym biegu 
cieki nie są zanieczyszczone. Jednakże w miarę przepływu przez obszary upraw polowych i 
zabudowań wzrasta stopień zagrożenia zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego i byto-
wo-komunalnego. 

Wody podziemne na terenie gminy badane są w punkcie badawczym w miejscowości 
Zimnowoda. Z przeprowadzonych badań wynika, że wody podziemne należą do II klasy - 
wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów fizykochemicznych są pod-
wyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie 
wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby. 

Przedmiotowa zmiana wynika z potrzeby rozwoju energetyki wiatrowej na terenie gmi-
ny Bogoria, z uwzględnieniem interesu ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Celem 
opracowania IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Etap I jest 
wyznaczenie obszarów na których planuje się rozmieszczenie urządzeń wytwarzające ener-
gię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami 
ochronnymi (zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą). Inwestycja, któ-
rej zadaniem jest pozyskiwanie energii z źródeł odnawialnych (wiatru) jest inwestycją proeko-
logiczną, która w przyszłości może przynieść wymierne korzyści finansowe.  

W zakresie ochrony środowiska i działań minimalizujących potencjalny negatywny 
wpływ zagospodarowania na środowisko istotne są ustalenia dotyczące gospodarki wodno-
ściekowej, pozyskiwania ciepła do ogrzewania budynków, ochrony klimatu akustycznego, a 
także możliwości kształtowania terenów zieleni, zawarte w obowiązującym planie miejsco-
wym. W projekcie zmiany planu ustala się przestrzeń przewidzianą na urządzenie po-
wierzchni biologicznie czynnej w obrębie nowych inwestycji. Pozostawienie tej powierzchni 
jest istotne ze względu na potrzeby retencji wód opadowych i roztopowych przez podłoże. 
Jest to również przestrzeń mogąca zostać zagospodarowana zielenią. W celu ochrony krajo-
brazu w projekcie zmiany planu miejscowego wskazuje się, że należy zastosować jednolitą 
kolorystykę elektrowni, nie powodującą ich nadmiernej ekspozycji w otoczeniu. 

Realizacja ustaleń MPZP będzie oznaczać zmiany w krajobrazie. Istniejąca prze-
strzeń wolna od zabudowy ulegnie przekształceniu w krajobraz zurbanizowany. W miejscu 
terenów rolnych pojawią się maszty elektrowni wiatrowej oraz urządzenia towarzyszące si-
łowniom. Istotną cechą elektrowni wiatrowych wpływającą na ich postrzeganie w krajobrazie 
jest kolorystyka konstrukcji. W planie miejscowym wskazuje się, że należy zastosować jed-
nolitą kolorystykę elektrowni, nie powodującą ich nadmiernej ekspozycji w otoczeniu.  

Ze względu na potencjalne uciążliwości związane z emisją hałasu, fal elektromagne-
tycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi w IV MPZP wyznaczono strefę 
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ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 
oraz występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych. Strefę tą wyznaczono 
na podstawie przeprowadzonych analiz hałasowych wyznaczających zasięgi oddziaływania 
akustycznego, w oparciu o projektowaną turbinę o mocy akustycznej na poziomie 105,5 dB 
oraz wysokości wieży równej 115 m n.p.t. z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w 
rozdziale „Wpływ na klimat akustyczny”. Wyznaczona w IV zmianie MPZP strefa ochronna 
elektrowni wiatrowych pokrywa się z wyznaczoną strefą w Studium, w której niezależnie od 
zapisów szczegółowych dla terenów, zakazuje się lokalizacji zabudowy związanej ze stałym 
pobytem ludzi. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym MPZP 
powinien być zgodny z ustaleniami Studium. Oznacza to, że praca siłowni wiatrowych nie 
będzie w sposób negatywny oddziaływać na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Ponadto 
w projekcie zmiany planu tereny, na których niegdyś dopuszczono zabudowę, znajdującej 
się w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych zmieniły swoje funkcje/przeznaczenie na takie 
w których zabudowa związana ze stałym pobytem ludzi jest nie dopuszczona. 

Funkcjonowanie farmy wiatrowej może negatywnie oddziaływać na ptaki oraz nietope-
rze. Podstawowe rodzaje negatywnych oddziaływań to możliwość śmiertelnych zderzeń z 
elementami wiatraków, bezpośrednia utrata siedlisk, ich fragmentacja i przekształcenie (za-
jęcie terenu), tworzenie efektu bariery, utrata oraz konieczność zmiany tras przelotu zwie-
rząt, utrata miejsc żerowania oraz niszczenie kryjówek. 

Wyniki rocznego monitoringu chiropterologicznego, wskazują, że teren planowanej lo-
kalizacji zespołu elektrowni wiatrowych „Bogoria” nie jest szczególnie cenny dla nietoperzy w 
skali kraju lub regionu. Gatunki żerujące i migrujące przez badaną powierzchnię należą do 
najpospolitszych w ogólnie środkowej część Polski. W trakcie monitoringu zanotowano niską 
aktywność nietoperzy, w porównaniu do innych powierzchni monitoringów przedinwestycyj-
nych dla farm wiatrowych w Polsce (niepublikowane dane własne). Nie znaleziono również 
na głównym terenie badań - przedmiotowej farmy wiatrowej większych koncentracji żerują-
cych osobników czy znaczących kryjówek (zarówno letnich jak i zimowych), dlatego należy 
uznać, że realizacja inwestycji jest możliwa w proponowanej lokalizacji. Przez teren omawia-
nej powierzchni nie przebiegają rozpoznane jaki i nawet potencjalne szlaki migracyjne nieto-
perzy. Porównując do innych bardziej cennych środowiskowo terenów obszar farmy charak-
teryzuje się małą różnorodnością gatunkową nietoperzy oraz prawdopodobnie również 
mniejszymi zagęszczeniami (analiza aktywności przybliżonej liczby osobników). 

Na podstawie wyników rocznego monitoringu ornitologicznego oraz oceny stopnia ne-
gatywnego oddziaływania przyszłej farmy wiatrowej na awifaunę dopuszcza się realizację 
inwestycji na tym terenie. Jednakże nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania farmy 
wiatrowej na awifaunę i dlatego konieczne jest zastosowanie środków minimalizujących ry-
zyko takiego oddziaływania zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji farmy oraz rozpo-
częcie monitoringu porealizacyjnego już w pierwszym roku funkcjonowania farmy przede 
wszystkim w celu stwierdzenia faktycznego poziomu śmiertelności ptaków. 

W opracowaniu nie stwierdza się negatywnego oddziaływania planowanej farmy wia-
trowej na obszary Natura 2000, znajdujące się do 30 km od planowanej inwestycji, co wynika 
głównie z racji znacznych odległości (znajdują się poza strefą oddziaływani przedsięwzięcia) 
obszarów oraz odmiennych typów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony 
na obszarach chronionych a terenie planowanej inwestycji. Ponadto nie stwierdzono znaczą-
cego negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na pozostałe formy ochrony przyro-
dy znajdujące się na terenie gmin. W chwili obecnej nie przewiduje się także znaczącego 
negatywnego wpływu projektowanej farmy w kontekście efektu skumulowanego. 

W opracowaniu „Raport oddziaływania na środowisko – Budowa farmy wiatrowej Bogo-
ria” przeanalizowano szczegółowo przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzię-
cia na ludzi, rośliny, zwierzęta (zwłaszcza ptaki i nietoperze), grzyby i siedliska przyrodnicze, 
obszary chronione, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, dobra material-
ne, zabytki i krajobraz kulturowy. Uwzględniono wzajemne oddziaływanie elementów i moż-
liwość oddziaływania skumulowanego, a także typowe oddziaływanie dla elektrowni wiatro-
wych związane z emisją m. in. hałasu, infradźwięków, wibracji, pola elektromagnetycznego, 
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cienia. Stwierdzono, iż farma wiatrowa nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środo-
wisko, w tym na obszary przyrodnicze chronione i obszary Natura 2000 oraz nie będzie źró-
dłem ponadnormatywnych emisji. 

Uznaje się, że przyjęte w projekcie zmiany MPZP rozwiązania nie będą powodować 
negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko oraz jakość życia i 
zdrowie mieszkańców gminy. Na podstawie wyników rocznego monitoringu ornitologicznego 
i chiropterologicznej oraz oceny stopnia negatywnego oddziaływania przyszłej farmy wiatro-
wej na ptaki i nietoperze zawartych w opracowaniach: „Raport z monitoringu chiropterolo-
gicznego na terenach przewidzianych pod budowę elektrowni wiatrowych w gminie Bogoria 
w powiacie Staszowskim w województwie Świętokrzyskim” oraz „Ocena oddziaływania na 
awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy wiatrowej w miejscowości Bogoria, gm. 
Bogoria, woj. Świętokrzyskie” przewiduje się przewiduje się niski negatywny wpływ inwestycji 
na nietoperze i ptaki. W celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na 
etapie projektowania, eksploatacji i likwidacji elektrowni wiatrowej „Bogoria” zaleca się: 
- zastosowanie turbin wolnoobrotowych - tego typu rozwiązanie techniczne może zdecy-

dowanie zmniejszyć śmiertelność wywołaną kolizjami z łopatami turbiny; 
- pomalowanie łopat siłowni na kolor jasny, matowy, co ułatwi wczesne jej zauważenie 

przez ptaki i zmniejszy odbicie promieni słonecznych (eliminacja oślepiania ptaków) na 
obracających się łopatach wirnika; 

- oznakowanie zewnętrznych końców śmigieł oraz wież elektrowni zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania prze-
szkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1193); 

- zaleca się zastosowanie oświetlenia minimalnego, zgodnego tylko z wymogami bez-
pieczeństwa ruchu lotniczego. Nadmierne oświetlenie obiektu stanowiącego nienatu-
ralną barierę i przeszkodę powoduje w okresie złej widoczności (mgła, silne zachmu-
rzenie, wiatr) dla nocnych migrantów, ściąganie strumienia przelotu i kolizję ptaków 
powodującą śmiertelność. Ponadto niektóre typy światła przyciągają owady, co z kolei 
może powodować wzrost aktywności nietoperzy w pobliżu turbin; 

- utrzymywanie nowych, liniowych elementów infrastruktury, takich jak np. drogi tech-
niczne, w stanie bezdrzewnym. Konieczne jest nieobsadzanie ich drzewami i krzewami, 
jak również usuwanie spontanicznie pojawiających się, nowych zakrzewień w takich 
miejscach (nie dotyczy drzew i krzewów już występujących); 

- wykorzystanie istniejących dróg jako drogi dojazdowe do budowy; 
- poprowadzenie linii elektroenergetycznych pod ziemią; 
- ponadto w celu uniknięcia płoszenia ptaków i zmniejszenia ryzyka zniszczenia lęgów 

gatunków gniazdujących w najbliższym sąsiedztwie - zaleca się prowadzenie wszelkich 
prac ziemnych i budowlano-montażowych poza okresem lęgowym ptaków (poza IV-VI); 

- zgodnie z zaleceniami EUROBATS (Rodriugues i in., 2008) należy przeprowadzić mo-
nitoring powykonawczy na obszarze nowopowstałej farmy wiatrowej. 
Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami 

planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy (w tym „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Bogoria”) i wykorzystują instrumenty planistyczne służące zrów-
noważonemu rozwojowi terenów wiejskich.  

Projekt analizowanej IV zmiany MPZP uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opraco-
wań strategicznych i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie wojewódzkim, 
lokalnym i gminnym.  

Podstawowym dokumentem ustanowionym na szczeblu gminnym, do jakiego odnosi 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria”. Zgodnie z jednostkami 
funkcjonalno-przestrzennymi określonymi w Studium teren objęty opracowaniem zmiany 
planu miejscowego przeznacza się na obszar RL – tereny leśne, tereny zalesień, RPa – 
obszary użytkowane rolniczo, RZ tereny zieleni nieurządzonej (łąki, pastwiska i zadrzewienia 
śródpolne) oraz tereny dróg i infrastruktury (GPZ- główny punkt zasilający oraz tereny 
elektrowni wiatrowych).  
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Ustalenia przedmiotowej IV zmiany MPZP uwzględniają i nie są sprzeczne z ustale-
niami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. Nawiązują 
i nie pozostają w sprzeczności z celami strategicznymi i operacyjnymi określonymi w Strate-
gii rozwoju gminy Bogoria na lata 2009-2020. Ponadto omawiany projekt IV zmiany MPZP 
powiązany jest z celami strategicznymi i zadaniami określonymi w Programie ochrony śro-
dowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

Projekt planu został sporządzony zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Z punktu 
widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych przy jednoczesnym stosowaniu odpowiednich 
rozwiązań technicznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania na tym terenie farm 
wiatrowych czy GPZ. Morfologia terenu oraz podłoże zasadniczo sprzyjają posadawianiu 
obiektów inżynierskich. Ponadto obiekty kubaturowe – maszty lokalizowane są poza obsza-
rami, na których istnieje zagrożenie do powstania osunięć mas ziemnych. 
 Środowisko cechuje się poprawnym stanem, jest odporne na degradację i zachowuje 
zdolność do regeneracji. Niekorzystne z punktu widzenia środowiska jest natomiast znisz-
czenie przydatnej dla rolnictwa pokrywy glebowej. 

Projekt planu zgodny jest z polityką przestrzenną nakreśloną w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria”. Rodzaj oraz ilość zagrożeń 
dla środowiska, mogących wystąpić po uchwaleniu opisywanego dokumentu, jest trudna do 
oszacowania. Oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko uzależnione będzie od 
stopnia realizacji postanowień planu oraz charakteru wybranych przeznaczeń na 
poszczególnych terenach. 












