
UCHWAŁA NR 44/14
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 11 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Staszowskiego w celu lokalizacji infrastruktury w postaci 

elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz ze światłowodem w celu przesyłania energii 
z Farmy Wiatrowej Bogoria do Głównego Punktu Zasilającego w Staszowie”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. 
Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.)1, art. 25a, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.)2, art. 88 l i art. 88 n 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późn. zm.) 3w 
związku z § 9 ust. 2 Załącznika Nr 6 do Statutu Powiatu Staszowskiego, Zarząd Powiatu w Staszowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uzgadnia proponowaną przez Farmę Wiatrową Bogoria Sp. z o. o. trasę kablową 
przedstawioną na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyraża zgodę na lokalizację infrastruktury w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN 
wraz ze światłowodem w celu przesyłu energii z farmy wiatrowej w Bogorii do Głównego Punktu 
Zasilania w Staszowie na nieruchomości stanowiących własność Powiatu Staszowskiego położonych 
w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 5816/1 o powierzchni 0,2331 ha, 
5448/13 o powierzchni 0,0504 ha i 5448/19 o powierzchni 0,6036 ha.

3. Zobowiązuje inwestora mając na względzie art. 88 l i art. 88 n ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) do uzgodnienia planowanych prac budowlano-
montażowych ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, działającym 
z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie.

4. Po przeprowadzeniu ww. prac teren, na którym prowadzono prace budowlano-montażowe 
należy uporządkować.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 1/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 10 stycznia 2014 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Staszowskiego w celu lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa 
ziemnych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia, kabla teleinformatycznego-
światłowodowego wraz z bednarką Farmy Wiatrowej Bogoria w celu przesyłania wytworzonej energii 
do Głównego Punktu Zasilającego w Staszowie”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zarząd Powiatu w Staszowie

Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel

Wicestarosta: Michał Skotnicki

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Stanisława Błażejewska

Grzegorz Rajca
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1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379

2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659
3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 44,  poz. 253, 

Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513, Dz. u. z 2013 r. poz. 21 i poz. 165
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 czerwca 2014 roku Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, zwróciła się z prośbą o uzgodnienie proponowanej trasy kablowej
i wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację infrastruktury w postaci elektroenergetycznych linii
kablowych SN wraz ze światłowodem w celu przesyłu energii z Farmy Wiatrowej Bogoria do
Głównego Punktu Zasilającego w Staszowie na działkach stanowiących własność Powiatu
Staszowskiego, położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek
5816/1, 5448/13 i 5448/19. Jest to kolejny wniosek Spółki Farma Wiatrowa w sprawie lokalizacji
kabli elektroenergetycznych i kabla teleinformatycznego – światłowodowego. Poprzedni wniosek
rozpatrzony został pozytywnie poprzez podjęcie przez Zarząd Powiatu w Staszowie uchwały nr
1/14 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Staszowskiego w celu lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w ramach
realizacji inwestycji pn. „Budowa ziemnych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia, kabla
teleinformatycznego-światłowodowego wraz z bednarką Farmy Wiatrowej Bogoria w celu
przesyłania wytworzonej energii do Głównego Punktu Zasilającego w Staszowie”. Ponieważ trasa
projektowanej linii, zaakceptowana ww. Uchwałą uległa zmianie, Farma Wiatrowa wystąpiła
z kolejnym wnioskiem o uzgodnienie projektowanej trasy kablowej i wydanie decyzji zezwalającej
na lokalizację infrastruktury na działkach stanowiących własność Powiatu Staszowskiego,
położonych w Staszowie oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5448/13, 5448/19 i 5816/1,
w sposób zaznaczony na załączniku graficznym.

W myśl art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) gospodarowanie nieruchomościami
stanowiącymi własność powiatu należy do zarządu powiatu. W ramach gospodarowania, Zarząd
Powiatu stosownie do zapisu § 9 ust. 2 Załącznika Nr 6 do Statutu Powiatu Staszowskiego może
podejmować uchwały zawierające opinie i stanowiska Zarządu.

W treści uchwały zobowiązano inwestora stosownie do art. 88 l i art. 88 n ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm. ) do uzgodnienia planowanych prac
budowlano-montażowych ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kielcach, działającym z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz
z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Bowiem w myśl art. 88 l ust. 1 Prawa wodnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:

1)   wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych; ( ….)

3)   zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego,
a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych
wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zwolnić od zakazów
określonych w ust. 1.

Natomiast art. 88 n ust. 1 stanowi, że w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów
przeciwpowodziowych zabrania się m. in. rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania
znaków przez nieupoważnione osoby.

Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, marszałek
województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1.

Uchylono także treść uchwały Nr 1/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 10 stycznia
2014 roku, gdyż ze względu na zmianę przez Inwestora lokalizacji projektowanej infrastruktury,
ustalenia w niej zawarte stały się nieaktualne.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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