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Wójt Gminy Bogoria 

Bogoria, dnia 25.11.2022 r. 

IR.6220.4.2022 

DECYZJA  

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 

2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1-2 i art. 85 ust. 2 pkt 2 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

1029 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.)  

po rozpatrzeniu wniosku wraz z załącznikami 

złożonego przez Inwestora: Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 

Sandomierz, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zaplecza technicznego kopalni 

Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury energetycznej zakładu składającej się  

z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii”, gmina Bogoria, powiat 

staszowski 

stwierdzam: 

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

pod nazwą „Rozbudowa zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów 

infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy 

do 3 MW i magazynu energii” 

określając jednocześnie następujące warunki: 

1. prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował ingerencji 

w ujęcie wód podziemnych na działce nr ewid. 269/3 obręb Budy, gm. Bogoria, 

2. zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych należy 

zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od ujęcia wód podziemnych, 

3. transformator oraz magazyn energii należy lokalizować w odległości minimum 50 m  

od ujęcia wód podziemnych, 

4. czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywać się winno metodą „suchą” i/lub 
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z wykorzystaniem wody oraz ewentualnie środków biodegradowalnych. 

 
Uzasadnienie 

 
 

W dniu 27.05.2022 r. do Wójta Gminy Bogoria wpłynął wniosek Inwestora: Kopalnie 

Dolomitu S.A. w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, o wydanie decyzji                                

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  

„Rozbudowa zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury 

energetycznej zakładu składającej się  z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu 

energii”. 

          Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, opracowaną przez Pana 

Jarosława Domańskiego oraz Panią Katarzynę Król Domańską, wypisy i wyrysy  

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego. Ponadto 

załączono kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę 

w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym 

terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i z zaznaczonym przewidywanym 

obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt. 

 

Zamierzenie inwestycyjne zostało zaliczone do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 ust. 

1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839                 

z późn. zm.), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 

magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 

niż 1 ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1 -5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -3 tej ustawy, przy czym, zgodnie              

z § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię 

terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną                         

do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia. Tym samym 

przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59.ust.1 pkt. 2 w/w ustawy, których 

realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji                                                

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W oparciu o przekazane dokumenty Wójt Gminy Bogoria wszczął postępowanie 

administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym 

zawiadomił strony postępowania.  

W postępowaniu organ ustalił ponad 10 stron postępowania. 

          O podejmowanych czynnościach administracyjnych, w toku całego postępowania 

administracyjnego, strony postępowania zawiadamiane były poprzez obwieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii https://bip.bogoria.pl, na tablicy 
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ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, na tablicach 

ogłoszeń w miejscowościach: Budy, Jurkowice. 

          Organ prowadzący postępowanie pismem znak IR.6220.4.2022 z dnia 05.07.2022 r.  

na podstawie art. 64 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm. ) wystąpił                                 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu w celu uzyskania opinii, co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,                

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 22.07.2022  znak 

WOO-II.4220.251.2022.MJ.1 zwrócił się do Wójta Gminy Bogoria o przedłożenie 

poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa  w art. 74 ust. 3a zdanie drugie 

przedmiotowej ustawy środowiskowej oraz o doprecyzowanie kwalifikacji przedsięwzięcia  

to jest w odniesieniu do lokalizacji względem form ochrony przyrody zgodnie   

z rozporządzeniem w tym zakresie oraz do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej  

w zakresie opisanym w tym piśmie.  

W dniu 23.08.2022 r. oraz 05.09.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęły wyjaśnienia Inwestora, 

stanowiące odpowiedzi na pytania zawarte w w/w piśmie. 

Wójt Gminy Bogoria pismem z dnia 08.09.2022 r. znak IR.6220.4.2022 skierowanym 

do RDOŚ w Kielcach dokonał zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem w tym zakresie oraz przesłał poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy 

ewidencyjnej.  

Pismem z dnia 28.09.2022 r. znak WOO-II.4220.251.2022.MJ.2  Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Kielcach poinformował tut. Organ, że przedłuża do dnia 12.10.2022 r. 

termin w sprawie uzgodnienia przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Pismem z dnia 22.07.2022 r. znak KR.ZZŚ.4.4360.144.2022.DO Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, poinformowało tut. 

Organ, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku  

o wydanie opinii i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22.10.2022 r. Wójt 

Gminy Bogoria pismem z dnia 08.09.2022 r. znak IR.6220.4.2022 przesłał  do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 

uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 14.07.2022 r. 

znak NZ.9022.6.30.2022 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa 

zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury energetycznej 

zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii” nie 

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Po otrzymaniu uzupełnień pismem Wójta Gminy Bogoria z dnia 08.09.2022 r. znak 

IR.6220.4.2022 r. podtrzymał stanowisko wyrażone w opinii NZ.9022.6.30.2022 z dnia 
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14.07.2022 r.   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 

pismem z dnia 14.09.2022 r. znak KR.ZZŚ.4.4360.144.2022.DO, wydało opinię, że w/w 

przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy 

uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków: 

1. prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował ingerencji 

w ujęcie wód podziemnych na działce nr ewid. 269/3 obręb Budy, gm. Bogoria, 

2. zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych należy 

zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od ujęcia wód podziemnych, 

3. transformator oraz magazyn energii należy lokalizować w odległości minimum  

50 m od ujęcia wód podziemnych, 

4. czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywać się winno metodą „suchą” i/lub  

z wykorzystaniem wody oraz ewentualnie środków biodegradowalnych. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 

12.10.2022 r. znak WOO-II.4220.251.2022.MJ.3 wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Obwieszczeniem z dnia 03.11.2022 r. znak IR.6220.4.2022 Wójt Gminy Bogoria 

zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie materiałów, dowodów i złożonych 

żądań. 
 

Analizując zgromadzone w sprawie dokumenty, mając na uwadze zapis art. 85 ust. 1  

i 2 pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. l  tej 

ustawy, w szczególności rodzaj, usytuowanie i charakterystykę przedsięwzięcia oraz możliwy 

zasięg i rodzaj oddziaływań stwierdzono: 

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,              

a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: 

Planowane przedsięwzięcie — instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie  

na działkach o nr ewid.: 269/3, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 296, 298, 299, 392, 397 obręb 

Jurkowice oraz nr: 11, 13/1, 15/1, 17/4, 19/2, 21/2 obręb Budy, gm. Bogoria, powiat staszowski 

i obejmie swym zakresem niżej wymienione obiekty/elementy: 

• konstrukcje (balastowe lub palowe) i elementy montażowe do instalacji paneli, tzw. stoły 

fotowoltaiczne, zamontowane pod kątem od 15° do 20° dla konstrukcji balastowej lub 20°  

do 25° dla konstrukcji palowej (wysokość konstrukcji wsporczej do 5 m n.p.t.), 

• panele fotowoltaiczne jedno lub dwustronne w ilości ok. 6660 szt., o łącznej mocy do 3 

MW, 

• falowniki (inwertery) , w ilości ok. 30 szt., 

• stację transformatorowo — rozdzielczą nn/SN składającą się z dwóch transformatorów  

o powierzchni do 50 m2. Lokalizacja stacji winna spełniać uwarunkowania wynikające  

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065 ze zm.), 

• kontenerowego magazynu energii o pojemności do 1 MWh i powierzchni do 100 m2 

• linie kablowe, 

• instalacje odgromowe, 

• monitoring pracy instalacji, 

• system kontroli bezpieczeństwa, 

• ogrodzenie z siatki bądź płotem ażurowym. 

Jak wynika z KIP Inwestor nie planuje stałego oświetlenia nocnego instalacji fotowoltaicznej. 

Wyprodukowana energia stanowiła będzie infrastrukturę energetyczną na potrzeby 

kopalni Jurkowice-Budy. 

Powierzchnia całego terenu objętego inwestycją wynosi ok. 6,7152 ha, a powierzchnia 

zabudowy planowanej inwestycji uwzględniająca panele (rzut poziomy), stację 

transformatorową, magazyn energii oraz utwardzanie terenu wynosić będzie 1,4750 ha. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr 

V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2022 r., poz. 

3615) teren, na którym znajdują się działki inwestycyjne oznaczony jest symbolem 4.PG.2 oraz 

4.PG.3 i przeznaczony jest między innymi pod lokalizację obiektów i urządzeń zaplecza 

technicznego i socjalnego kopalni oraz realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej. 

Jak wynika z KIP przedsięwzięcie położone jest na terenie kopalni Jurkowice Budy,  

w obrębie terenów przekształconych produkcyjno — przemysłowych, wykorzystywanych na 

potrzeby zaplecza technicznego kopalni, w przeważającej części stanowiących magazyn 

urobków gotowych. Planowana infrastruktura techniczna, podzielona zostanie na trzy sekcje, 

których lokalizacja przedstawiona została na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, 

przedstawiającym teren realizacji przedsięwzięcia i planowane zagospodarowanie terenu. 

Sekcje oznaczone numerami 1 i 2 zlokalizowane zostaną w zachodniej części obszaru 

planowanego przedsięwzięcia. Sekcja 3 zlokalizowana zostanie we wschodniej części obszaru 

inwestycyjnego. Sekcje różnią się od siebie sposobem montażu modułów paneli. W przypadku 

sekcji 1 i 2 zastosowana zostanie balastowa konstrukcja nośna, która nie jest związana  

z podłożem, natomiast w sekcji 3, przewidziano montaż na konstrukcji palowanej w ziemię. 

Planowane sekcje 1 i 2 zlokalizowane zostaną na terenie stanowiącym zaplecze techniczne 

kopalni, wykorzystywanym dotychczas na magazyny wyrobów gotowych. Sekcja 3 natomiast 

zaplanowana została na zrekultywowanym zwałowisku mas ziemnych i skalnych, które 

powstało w wyniku eksploatacji złoża Jurkowice. Stacja transformatorowa nn/SN oraz 

kontenerowy magazyn energii posadowione zostaną na działce ewidencyjnej numer 296  

w obrębie Jurkowice. Wjazd na teren planowanego przedsięwzięcia, zaplanowany został  

z drogi powiatowej 0786T poprzez działkę nr 376 stanowiącą drogę wewnątrzzakładową. Na 

terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin  

i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. W związku z realizacją inwestycji nie 

planuje się wycinki drzew i krzewów. Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół 

planowanej inwestycji: 

— od strony wschodniej — droga utwardzona, dalej budynki zaplecza socjalnego oraz 

biurowego kopalni, a dalej następnie zakłady przeróbcze kopalni Budy, dalej wyrobisko 
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górnicze oraz obszary zalesione. 

— od strony zachodniej — budynki zabudowy wielorodzinnej wraz z niewielkimi 

zabudowaniami gospodarczymi (Jurkowice-Kamieniołom), dalej zwarty kompleks leśny. 

— od strony północnej — wyrobisko kopalni Jurkowice, następnie zalesienia, pola uprawne 

oraz zabudowania wsi Jurkowice. 

— od strony południowej — droga, dalej pola uprawne. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, budynek mieszkaniowy wielorodzinny, zlokalizowana 

jest w odległości około 40 metrów na północny — zachód od sekcji 1 planowanej inwestycji. 

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja                           

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań  

z planowanym przedsięwzięciem: 

Wyprodukowana na przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej energia będzie 

wykorzystywana m.in. na potrzeby Inwestora — Kopalnie Dolomitu S.A w Sandomierzu. 

Realizacja inwestycji powinna być prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi na 

terenie przedmiotowego zakładu zamierzeniami tak, aby wyeliminować lub zminimalizować 

uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą 

organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji. 

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie 

przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zmian uciążliwości dla terenów sąsiednich 

przedmiotowego zakładu. 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody              

i powierzchni ziemi: 

W związku z realizacją planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczącego zużycia 

surowców i materiałów. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą 

wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia surowców, poza 

niewielkim zużyciem wody (bez detergentów) do mycia paneli. Rozpatrywana instalacja jest 

bezobsługowa, wykorzystuje energię słoneczną. Przedsięwzięcie poprzez wykorzystanie 

odnawialnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia wykorzystania źródeł 

konwencjonalnych, które wiążą się z emisją zanieczyszczeń powietrza. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które nie wiąże się z wprowadzaniem obcych 

gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną 

rozumianą, jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności 

gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub 

izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy — ich 

kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. 
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d)  emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych 

odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym 

wynikającego z emisji: 

Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną z zastosowaniem balastowej konstrukcji 

nośnej, która nie będzie trwale związana z podłożem (sekcje nr 1 i 2) oraz wolnostojącej 

konstrukcji montażowej, przytwierdzonej do podłoża za pomocą pionowych pali wbijanych 

bezpośrednio do gruntu (sekcja nr 3). Konstrukcja balastowa bazować będzie na betonowych 

bloczkach posadowionych bezpośrednio na wypoziomowanym za pomocą kruszywa gruncie. 

Przewiduje się niewielkie prace ziemne związane z wykonaniem połączeń kablowych oraz 

posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej. Zasypanie wykopów pod okablowanie 

należy prowadzić z zachowaniem warstw (profilu litologicznego). W ramach działań 

minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji 

oraz jego zaplecze zlokalizować należy z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu 

i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkować. 

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji 

przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód 

lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym  

i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników 

atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca  

te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację,  

w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. 

Plac i zaplecze budowy należy wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do 

usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku 

substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usuwać. 

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz 

pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanego placu  

w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn  

i urządzeń budowlanych poza ww. miejscem, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu 

ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych 

wycieków substancji ropopochodnych. 

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia 

będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz  

z zakończeniem prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne 

podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez m.in. 

nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych 

emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, 

spycharki, ciągniki, maszyny i urządzenia do cięcia materiałów twardych w godzinach od 22.00 

do 6.00 (poniedziałek — sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, unikana będzie 

również równoczesna praca pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do 

otoczenia. Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny, 

urządzenia sprawne technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek 

przy wyłączonych silnikach). 

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych 

trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci publicznych 
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dróg komunikacyjnych. 

W trakcie realizacji i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej przewiduje się 

powstawanie odpadów, w tym związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 

określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 699 z późn. zm.), tzn. odpady należy selektywnie magazynować na terenie działek 

inwestycyjnych, w miejscu zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych,  

w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo — wodnego,  

z zapewnieniem sprawnego odbioru odpadów przez uprawnione podmioty. 

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu 

zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości 

przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz 

zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. zabrania się 

używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna 

zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 

101a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny 

nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zmian ukształtowania terenu, 

zachowane zostaną spadki terenu, kierunki spływu powierzchniowego. 

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować 

oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, ani istotnej emisji hałasu. Źródłem 

hałasu będą transformatory o mocy akustycznej 67 dB umieszczone wewnątrz stacji, dwa 

wentylatory o mocy akustycznej 55 dB oraz w magazynie energii - pompa ciepła powietrza — 

powietrze o mocy akustycznej 65 dB i 2 szt. klimatyzatorów o mocy akustycznej 65 dB każdy, 

a także inwertery. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana jest 

odległości ok. 40 m na północny - zachód od terenów przeznaczonych pod planowane 

przedsięwzięcie sekcja 1 odległość stacji transformatorowej i magazynu energii od ww. 

zabudowy wynosić będzie ok 312 m. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 112) dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym 

poziomem dźwięku A, dla ww. terenów chronionych akustycznie, są następujące: w porze 

dziennej tj. w godzinach 600 — 2200 — LAeq D = 50 dB, w porze nocnej tj. w godzinach 2200 

— 600 - LAeq N = 40 dB. Biorąc pod uwagę ww. informacje oraz fakt, że instalacja 

fotowoltaiczna pracuje w porze dziennej, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu 

z terenu planowanego przedsięwzięcia na najbliższych terenach chronionych akustycznie. 

Wykorzystywane urządzenia mogą powodować niewielkie oddziaływanie głównie 

promieniowania elektromagnetycznego. Największe wartości promieniowania 

elektromagnetycznego przewiduje się w pobliżu stacji transformatorowej. Jak wynika  

z dostępnej literatury branżowej wartość natężenia pola elektrycznego dla stacji 

transformatorowej 15/0,4kV wynosi 4-7 V/m, a wartość natężenia pola magnetycznego ok. 20 

A/m (J. Ropa, Cz. Karwat „Aspekty ekologiczne pracy stacji transformatorowej SN/nn", 

czasopismo Energetyka, maj 2009 r., str. 322). Biorąc pod uwagę parametry planowanych stacji 

transformatorowych oraz informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji, nie przewiduje się, 

aby oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w tym zakresie, na terenach przeznaczonych 
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pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, spowodowało 

przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448), tj.  

w miejscach dostępnych dla ludności, wartości granicznych: natężenia pola elektrycznego (E) 

- 10000 V/m, natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m, oraz w miejscach przeznaczonych 

pod zabudowę: natężenia pola elektrycznego (E) - 1000 V/m, natężenia pola magnetycznego 

(H) - 60 A/m. 

W przypadku zastosowania transformatora olejowego, na wypadek sytuacji awaryjnych 

oraz w celu uniknięcia przedostania się oleju, cieczy izolacyjnej, elektrolitu do środowiska 

należy wykonać szczelne misy o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju magazynowanej 

substancji. 

Planowana inwestycja położona jest na terenie przekształconym wykorzystywanym na 

potrzeby kopalni Jurkowice - Budy. Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania 

chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew oraz krzewów. W ramach działań 

minimalizujących niewielkie wykopy należy zasypywać sukcesywnie. Przed zasypaniem 

wykopy należy sprawdzić pod kątem obecności w nich zwierząt, stwierdzone osobniki 

przenosić w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją, na siedliska  

o charakterze umożliwiającym ich dalsze bytowanie. Panele fotowoltaiczne należy posadowić 

w szeregach z zachowaniem odstępów uniemożliwiających tworzenie monolitycznej tafli 

podobnej do lustra wody. Biorąc pod uwagę: charakter inwestycji, aktualne zagospodarowanie, 

zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia modułów fotowoltaicznych, zachowanie 

pomiędzy rzędami paneli terenów biologicznie czynnych, sposób prowadzenia prac, realizacja 

inwestycji nie będzie znacząco negatywnie wpływać na populacje występujących w rejonie 

inwestycji gatunków zwierząt. Nie planuje się stosowania herbicydów ani innych środków 

ochrony roślin oraz środków chemicznych spowalniających wzrost roślin. W przypadku 

zaistnienia takiej konieczności prace utrzymaniowe polegające na koszeniu należy rozpoczynać 

od centrum farmy fotowoltaicznej w kierunku jej brzegów, co umożliwi przemieszczenie się 

małych zwierząt poza teren prowadzonych prac. W trakcie tego zabiegu należy zwracać uwagę 

na możliwość napotkania miejsc lęgowych ptaków w trakcie rozrodu. Miejsca takie należy 

zabezpieczyć przed ingerencją. 

Celem minimalizacji oddziaływania na migrację zwierząt ogrodzenie terenu 

inwestycyjnego (poszczególnych sekcji) należy wykonać bez szczelnego cokołu  

(z pozostawieniem przerwy pomiędzy ogrodzeniem a poziomem gruntu o wysokości co 

najmniej 20 cm umożliwiającej przemieszczanie się małych zwierząt). Zaleca się wygrodzenie 

siatką, przy czym wielkość oczek siatki powinna wynosić ok. 6 cm x 6 cm, gdyż większe oczka 

mogłyby spowodować uwięzienie większych zwierząt. Dolna krawędź ogrodzenia należy 

wykonać w sposób zapobiegający kaleczeniu zwierząt. 

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na 

przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, 

gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku 

objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów 

należy uzyskać odrębne zezwolenie. 
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Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło nowy element krajobrazu. Zgodnie z art. 

5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości 

przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi 

rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez 

siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter przemysłowy terenu 

inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, powierzchnię planowanych obiektów, a także 

planowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie 

przewiduje się negatywnego wpływu na walory krajobrazowe. Na obszarze planowanego 

zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru 

zabytków województwa świętokrzyskiego. 

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia instalację fotowoltaiczną należy 

zdemontować, a teren przedsięwzięcia uporządkować. Odpady należy prawidłowo 

zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu: 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych — wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Z uwagi na 

charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska na skutek ewentualnej 

awarii w pracy instalacji. Warunkiem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego 

urządzeń i nadzór nad ich pracą. 

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 

2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa 

polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające 

na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że: 

— przedsięwzięcie usytuowane nie jest na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi 

(https://wody. isok.gov.pl/imap_kzgw). 

— przedsięwzięcie znajduje się poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/), 

— w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów                           

i technologii wykonania, uwzględniający podatność na fale upałów, katastrofalne opady śniegu 

i silne wiatry, 

— przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem 

oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, fale mrozu, 

podnoszący się poziom mórz, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych, 

— wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji, w związku 

ze spalaniem paliw w pojazdach). 

Analizując wpływ inwestycji na klimat należy stwierdzić, iż wpisuje się ona w działania 

łagodzące zmiany klimatu ograniczając wykorzystanie konwencjonalnych źródeł pozyskiwania 

energii wiążących się z emisją zanieczyszczeń powietrza. 

https://wody/
http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/
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2. Usytuowania przedsięwzięcia — ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie 

środowiska — zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność 

samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory 

przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego:  

a) planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: 

— obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedlisk łęgowych oraz ujściach rzek, 

— obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, 

— obszarach przylegających do jezior, 

— obszarach górskich — wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości 

zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego  

(Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104), 

— obszarach stref ochronnych ujęć wód, 

— obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 

— obszarach ochrony uzdrowiskowej, 

— obszarach o znacznej gęstości zaludnienia — z uwagi na charakter inwestycji na etapie 

eksploatacji nie przewiduje się znaczącego oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, emisji hałasu oraz powstawania ścieków. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie 

będzie również powodować ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na 

terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, 

m.in. z uwagi na parametry urządzeń generujących pole elektromagnetyczne, 

— obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne -               

w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Bogoria, 

— terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego 

krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologicznego. Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji nie przewiduje 

się wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. obszarowe formy ochrony przyrody, 

— obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci 

ekologicznej Natura 2000 — najbliższy obszar Natura 2000 — Ostoja Żyznów PLH260036, 

znajduje się w odległości ok. 1,08 km od planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę fakt, 

że powyższe obszary chronione znajdują się poza zasięgiem istotnego oddziaływania 

przedsięwzięcia nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów 

Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin  

i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 
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2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami. 

 

b) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest: 

— na terenach korytarzy ekologicznych o randze międzynarodowej — inwestycja planowana 

jest w obrębie korytarza ekologicznego Góry Świętokrzyskie - Dolina Wisły KPdc-8A (źródło: 

https://mapa.korytarze.pl/zakładka Mapy korytarzy ekologicznych 2012). Planowane 

przedsięwzięcie powstanie na terenach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby 

kopalni. 

— w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania  

w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania 

wodami mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach 

planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (tekst jedn. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie: 

 zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem 

PLRW 20006219469 nazwanym Kacanka, zaliczonym do regionu wodnego Górnej 

Wisły. Status — naturalna część wód, stan — zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych — zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest 

dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano dla niej 

odstępstwo ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości 

zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie 

jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym 

w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 

ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku 

potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na 

celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na 

racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 

skuteczności. 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem JCWPd 

PLGW200116 - region wodny Górnej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy 

oceniono jako dobry i stan chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka dla             

JCWPd - nie zagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest 

dobry stan chemiczny i ilościowy. 

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania opisane w niniejszej decyzji, 

planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych 

wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 

https://mapa.korytarze.pl/zakładka%20Mapy%20korytarzy%20ekologicznych%202012)
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3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 

wymienionych w pkt 1 i 2: 

 Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

emisji hałasu oraz powstawania ścieków. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie 

również powodować ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na 

terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla 

ludności. Zapewnione zostanie właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami. Mając na 

uwadze działania minimalizujące opisane w pkt 1 lit. d niniejszej decyzji nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego wpływu na przyrodę. 

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić,  

że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi. 

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji 

inwestycji, w oparciu o art. 63 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 tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej 

sprawie stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, nie pociągnie za sobą 

zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko.  

            W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury, 

ustalono, że inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Bogoria.  

           

           Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne orzeczono jak w sentencji. 

 

 

Pouczenie 

 

 

1.  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Bogoria w terminie 14 dni            

od dnia otrzymania decyzji przez strony. 

2.  Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego w trakcje biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 

decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

3.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy (art.86): 

- wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma 

  być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; 
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- wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1; 

- przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. la. 

4.  Zgodnie z art. 72 ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) decyzję                                      

o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1  oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72  ust. 1a. Złożenie wniosku 

lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja   

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b 

w/w. ustawy. 

 

 

Wójt Gminy Bogoria 

Marcin Adamczyk 

 

 

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

2. Załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2142 

z późn.zm.) za wydanie niniejszej decyzji „środowiskowej” uiszczono opłatę skarbową. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu,  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz - Inwestor 

2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji         

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     

o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zawiadomiono poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń: 

 w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria,  

 w miejscowościach: Budy, Jurkowice oraz w formie elektronicznej na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii https://bip.bogoria.pl,  

3. A/a 
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Do wiadomości: 

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach - przedłożenie elektroniczne 

ePUAP  

2.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu -       

przedłożenie elektroniczne ePUAP 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie - przedłożenie elektroniczne 

ePUAP 
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Wójt Gminy Bogoria 
Załącznik Nr 1 

do decyzji Wójta Gminy Bogoria            
z dnia 25.11.2022 r. 

 znak:  IR.6220.4.2022 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

zgodnie z art. 84. ust. 2 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 

Dla przedsięwzięcia pn.: 

 „Rozbudowa zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów 

infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy 

do 3 MW i magazynu energii” 

Planowane przedsięwzięcie — instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie  

na działkach o nr ewid.: 269/3, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 296, 298, 299, 392, 397 obręb 

Jurkowice oraz nr: 11, 13/1, 15/1, 17/4, 19/2, 21/2 obręb Budy, gm. Bogoria, powiat staszowski 

i obejmie swym zakresem niżej wymienione obiekty/elementy: 

• konstrukcje (balastowe lub palowe) i elementy montażowe do instalacji paneli, tzw. stoły 

fotowoltaiczne, zamontowane pod kątem od 15° do 20° dla konstrukcji balastowej lub 20°  

do 25° dla konstrukcji palowej (wysokość konstrukcji wsporczej do 5 m n.p.t.), 

• panele fotowoltaiczne jedno lub dwustronne w ilości ok. 6660 szt., o łącznej mocy do 3 

MW, 

• falowniki (inwertery) , w ilości ok. 30 szt., 

• stację transformatorowo — rozdzielczą nn/SN składająca się z dwóch transformatorów  

o powierzchni do 50 m2. Lokalizacja stacji winna spełniać uwarunkowania wynikające  

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065 ze zm.), 

• kontenerowego magazynu energii o pojemności do 1 MWh i powierzchni do 100 m2 

• linie kablowe, 

• instalacje odgromowe, 

• monitoring pracy instalacji, 

• system kontroli bezpieczeństwa, 

• ogrodzenie z siatki bądź płotem ażurowym. 

Jak wynika z KIP Inwestor nie planuje stałego oświetlenia nocnego instalacji fotowoltaicznej. 

Wyprodukowana energia stanowiła będzie infrastrukturę energetyczną na potrzeby 

kopalni Jurkowice-Budy. 

Powierzchnia całego terenu objętego inwestycją wynosi ok. 6,7152 ha, a powierzchnia 

zabudowy planowanej inwestycji uwzględniająca panele (rzut poziomy), stację 

transformatorową, magazyn energii oraz utwardzanie terenu wynosić będzie 1,4750 ha. 



2 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr 

V/24/07 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2022 r., poz. 

3615) teren, na którym znajdują się działki inwestycyjne oznaczony jest symbolem 4.PG.2 oraz 

4.PG.3 i przeznaczony jest między innymi pod lokalizację obiektów i urządzeń zaplecza 

technicznego i socjalnego kopalni oraz realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej. 

Jak wynika z KIP przedsięwzięcie położone jest na terenie kopalni Jurkowice Budy,  

w obrębie terenów przekształconych produkcyjno — przemysłowych, wykorzystywanych na 

potrzeby zaplecza technicznego kopalni, w przeważającej części stanowiących magazyn 

urobków gotowych. Planowana infrastruktura techniczna, podzielona zostanie na trzy sekcje, 

których lokalizacja przedstawiona została na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, 

przedstawiającym teren realizacji przedsięwzięcia i planowane zagospodarowanie terenu. 

Sekcje oznaczone numerami 1 i 2 zlokalizowane zostaną w zachodniej części obszaru 

planowanego przedsięwzięcia. Sekcja 3 zlokalizowana zostanie we wschodniej części obszaru 

inwestycyjnego. Sekcje różnią się od siebie sposobem montażu modułów paneli. W przypadku 

sekcji 1 i 2 zastosowana zostanie balastowa konstrukcja nośna, która nie jest związana  

z podłożem, natomiast w sekcji 3, przewidziano montaż na konstrukcji palowanej w ziemię. 

Planowane sekcje 1 i 2 zlokalizowane zostaną na terenie stanowiącym zaplecze techniczne 

kopalni, wykorzystywanym dotychczas na magazyny wyrobów gotowych. Sekcja 3 natomiast 

zaplanowana została na zrekultywowanym zwałowisku mas ziemnych i skalnych, które 

powstało w wyniku eksploatacji złoża Jurkowice. Stacja transformatorowa nn/SN oraz 

kontenerowy magazyn energii posadowione zostaną na działce ewidencyjnej numer 296  

w obrębie Jurkowice. Wjazd na teren planowanego przedsięwzięcia, zaplanowany został  

z drogi powiatowej 0786T poprzez działkę nr 376 stanowiącą drogę wewnątrzzakładową. Na 

terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin  

i grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. W związku z realizacją inwestycji nie 

planuje się wycinki drzew i krzewów. Charakterystyka terenów zlokalizowanych wokół 

planowanej inwestycji: 

— od strony wschodniej — droga utwardzona, dalej budynki zaplecza socjalnego oraz 

biurowego kopalni, a dalej następnie zakłady przeróbcze kopalni Budy, dalej wyrobisko 

górnicze oraz obszary zalesione. 

— od strony zachodniej — budynki zabudowy wielorodzinnej wraz z niewielkimi 

zabudowaniami gospodarczymi (Jurkowice-Kamieniołom), dalej zwarty kompleks leśny. 

— od strony północnej — wyrobisko kopalni Jurkowice, następnie zalesienia, pola uprawne 

oraz zabudowania wsi Jurkowice. 

— od strony południowej — droga, dalej pola uprawne. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, budynek mieszkaniowy wielorodzinny, 

zlokalizowana jest w odległości około 40 metrów na północny — zachód od sekcji 1 

planowanej inwestycji. 

 

 

Wójt Gminy Bogoria 

Marcin Adamczyk 



 

Załącznik graficzny do decyzji Wójta Gminy Bogoria o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.11.2022 r. znak: 

IR.6220.4.2022 dla planowanego przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów 

infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii”. 

Wójt Gminy Bogoria 

Marcin Adamczyk 


