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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOGORIA 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

                                                    

 

        Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz  

na podstawie art. 74 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.)   

                                    

                                          zawiadamiam strony postępowania 

 

że w dniu 05.07.2022 r. na wniosek Inwestora – Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, 

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na: „Rozbudowie zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest 

obiektów infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej  

o mocy do 3 MW i magazynu energii”.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 

ust. 2 pkt 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  

tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 54 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

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

 

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4  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 2022r., poz. 1029 z późn.zm.),  

Wójt Gminy Bogoria wystąpił do: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,  

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu,  

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie 

o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia 

na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu  

o oddziaływaniu na środowisko. 



Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego 

przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu 

przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. 

 

Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. 10 k.p.a.  

do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.       

Strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i zamierzeniami inwestora oraz mają możliwość złożenia ewentualnych 

uwag lub wniosków: 

 w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, pok. nr 7,  

 za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej email: urząd@bogoria.pl 

 lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /2ohsvk954e/SkrytkaESP - podczas 

wyszukiwania podmiotu na ePUAP należy wpisać: Urząd Gminy w Bogorii lub 2ohsvk954e. 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu,  

tj. od 730 do 1530 (we wtorek do 1730, w piątek do 1330). 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się  

za doręczone po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Data publicznego ogłoszenia: 05.07.2022 r. 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości, w trybie art. 74 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,  

w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez zamieszczenie  

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 internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii  pod adresem bip.bogoria.pl  

 

 

 

Z upoważnienia Wójta 

/-/ Lidia Zamiela 

Zastępca Wójta 

 

http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

