
Sta”oa 2ęski Częstochowa, dnia 02.08.2018r.
OŚ.6220.J.2018.PW

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
z dnia 02.08.2018r.,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pod nazwą „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina Lelów w ramach poddzialania „Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r —Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38 oraz art. 85 ust.3
ustawy z dnia 3 października 200$ r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), Starosta Częstochowski podaje do publicznej wiadomości oraz
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 01.08.2018r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach nr sprawy OŚ.6220.1.2018.PW dla planowanego
przedsięwzięcia pod nazwą „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu
Nakło, gmina Lelów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20 14-2020”.
Z aktami prowadzonego postepowania w tym z opinią wydaną przcz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
każdy może się zapoznać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska II piętro pokój
214 w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200
Częstochowa. Tel. 34 3229195
Od ww. decyzji shiży stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego
w Częstochowie ul. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji.
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zup.STARQSTYC7rrrTfQ

Naczalnik Wydzialu tony Śrc
Rolnictwa i La”nictwa

Otrzymują:
(Strony postępowania — zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1405 ze zm.).
-BlP Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminy Lelów.
-Tabtica ogłoszeń:
Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Jana 111 Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa.
Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
Miejscowości Nakło, gmina Lelów.
2.Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w miejscu.
3.OŚ a/a
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Staio ta Cźęstóchowski

Częstochowa, dnia 02.08.2018
OS.6220. 1.201 8.PW

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie artlO4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 71 ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 8,
art.73 ust 2, art. 75 ust.1 pkt 2, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust.1 i 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 2017r. poz. 1405 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania wszczętego
z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na scalaniu gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina Lelów po zasięgnięciu opinii organów,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim,

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia p.n.:
„Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina
Lelów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20 14-2020”.

Uzasadnienie
Starosta Częstochowski na podstawie art. 73 ust. 2 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405
ze zm.), zwanej dalej ustawą „ooś” oraz art.61 *1,4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej
ustawą k.p.a. w dniu 07.06.2018r, znak sprawy OS.6220.1.2018.PW wszczął z urzędu
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina
Lelów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20 14-2020”.
Obwieszczeniem z dnia 07.06.2018 r, znak OS.6220.1.2018.PW z podaniem do publicznej
wiadomości zawiadomił wszystkie strony postępowania, zgodnie z art. 49 k.p.a. o wszczęciu
z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wraz
z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu Nakło gmina Lelów.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), oraz 3 ust. 1
pkt 85 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 71).
stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których
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przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Stosownie do przepisu art. 64 ustawy ooś, Starosta Częstochowski przedkładając wymagane
dokumenty tj.: kopia wniosku, karta informacyjna przedsięwzięcia opatrzona podpisem jej
autora (także w formie elektronicznej), mapy obejmujące przewidywany teren na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na którym będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, wypis i wyrys
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu realizowanego
przedsięwzięcia, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii co do
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem z dnia 25.06.20? 8r, znak
WOOS.4220.283.2018.RK1 oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
pismem z dnia 13.06.2018 znak WA.ZZO3.414.336.2018 GM stwierdził brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W myśl zapisów art. 70 ust. 1 pkt 2 realizacja ww. przedsięwzięcia nie wymaga uzgodnienia
z organem, o którym mowa w art. 78 ww. ustawy tj. Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym. Tutejszy organ biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz
uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405
ze zm.), w drodze postanowienia znak sprawy nr OS.6220.1.2018.PW z dnia 03.07.2018r.
stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina Lelów w ramach poddziałania „Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W trakcie całej
procedury zapewniono czynny udział stronom postępowania, mogły one zapoznać się
z aktami sprawy i dokumentami w terminie przewidzianym ustawą. Do dnia wydania
niniejszej decyzji żadna ze stron postepowania nie wniosła uwag lub wniosków.
Przedsięwzięcie dotyczy obszaru całej wsi Nakło, gm. Lelów w powiecie częstochowskim,
województwo śląskie za wyjątkiem wyłączonego kompleksu działek położonych w północnej
części obrębu o powierzchni 1079,9585 ha, które w większości zajmują działki leśne, będące
własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Ogólna powierzchnia objęta scaleniem
to 1314,1097 ha, w tym powierzchnia gruntów rolnych 1 120,5383ha, a gruntów leśnych
to 93,21 O7ha. Liczba działek objętych scaleniem wynosi 3570 działek ewidencyjnych.
Realizacja scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym poprawi strukturę
obszarową gospodarstw rolnych i ułatwi prace związane z prowadzeniem produkcji polowej,
i obejmie:
• zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych o kształtach niedogodnych do uprawy
mechanicznej w poszczególnych gospodarstwach rolnych o co najmniej 6% (przewidywalnie
6-72%),
• wydzielenie gruntów ekwiwalentnych dla rolników w niewielkiej odległości od siedziby
gospodarstwa rolnego,
• wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych, dostosowanej do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych,
• zapewnienie każdej działce ewidencyjnej powstałej w wyniku scalenia dostępu do drogi
o charakterze drogi publicznej, z uwzględnieniem ewentualnych przepustów zjazdowych
do tych działek, zgodnie z kategorią drogi,
• dostosowanie granic działek ewidencyjnych do systemu urządzeń melioracji wodnych
oraz rzeźby terenu,
• wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej i społecznej, bez
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stosowania procedury wywłaszczeniowej,
• przebudowę, remont i odbudowę dróg o nawierzchni twardej i utwardzonej,
• wyznaczenie i budowę nowych dróg (głównie dojazdowych do pól) o nawierzchni
utwardzonej i nieutwardzonej,
• likwidację nieużytkowanych dróg gruntowych,
• konserwację istniejących rowów melioracyjnych,
• renowację i odbudowę istniejących przepustów,
• budowę nowych przepustów.
Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko
i zostanie zachowana zasada zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie nie jest powiązane
z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na terenie objętym pracami scaleniowymi i nie
spowoduje dodatkowego obciążenia istniejącej infrastruktury oraz oddziaływań
skumulowanych. Proces scalenia nie wymaga uzyskania stosownych pozwoleń na korzystanie
z wody, energii i paliw do jego realizacji. W trakcie realizacji zagospodarowania
poscaleniowego nastąpi zużycie surowców, materiałów, wody i energii w ilościach
niezbędnych do realizacji tego typu przedsięwzięcia związanego z zapewnieniem potrzeb
socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych przy budowie, modernizacji dróg oraz rowów
melioracyjnych. W związku z prowadzeniem prac budowlanych przy użyciu sprzętu
mechanicznego, realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza, wzrost uciążliwości akustycznej oraz wytwarzanie odpadów
typowych dla prac budowlanych, których to wytwórca zobowiązany będzie do postępowania
z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Prace związane z realizacją inwestycji prowadzone
będą maszynami i urządzeniami o możliwie najmniej szej emisji hałasu do środowiska.
Scalenie wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym nie będzie generowało powstawania
ścieków przemysłowych i bytowych oraz dodatkowych ścieków opadowych. Oddziaływania
te będą miały charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczający się do najbliższego otoczenia
terenu inwestycji i ustąpią wraz z zakończeniem prac. Rodzaj przedsięwzięcia I jego skala
sprawiają, że oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone i nie będzie miało istotnego
wpływu z punktu widzenia ochrony środowiska na obszar scalenia. Projektowane scalenie
gruntów na etapie eksploatacji nie wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub
energii. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej. Podczas realizacji tego
typu przedsięwzięcia z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego przy zachowaniu przepisów
BHP nie występuje zagrożenie dla zdrowia ludzi. Planowane przedsięwzięcie nie jest
zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze
względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk objętych ochroną
w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach
przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej za wyjątkiem niżej
wymienionych pomników przyrody zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.
- typ pomnika: jednoobiektowy, rodzaj tworu: drzewo, gatunek drzewa: lipa drobnolistna —

Tilia cordata, wysokość: 28 m, pierśnica: 162 cm, data ustanowienia: 30.12.1994 r.,
- typ pomnika: jednoobiektowy, rodzaj tworu: drzewo, gatunek drzewa: buk pospolity (buk
zwyczajny) — Fagus sylyatica, dwupienny, wysokość: 30 m, pierśnica: 123 cm, data
ustanowienia: 30.12.1994 r.,
- typ pomnika: wieloobiektowy, rodzaj tworu: grupa drzew, data ustanowienia: 30.12.1994 r.,
- typ pomnika: jednoobiektowy, rodzaj tworu: krzew, data ustanowienia: 30.12.1994 r.
Najbliżej położonym SOO Natura 2000 jest Suchy Młyn PLH240016 o powierzchni 524,27
ha, zlokalizowany w odległości ponad 0,5 krn w kierunku północnym od inwestycji.

Kolejnym obszarem Natura 2000 zlokalizowanym w niedalekiej odległości od terenu
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objętego inwestycją (ponad 1 krn w kierunku północno-wschodnim) jest SOO Natura 2000
Dolina Górnej Pilicy PLH260018 o powierzchni 11193,22 ha
Użytek ekologiczny Dąbrowa zlokalizowany jest w odległości ponad 200 m w kierunku
północnym od inwestycji. Użytek posiada powierzchnię 12,97 ha.
Przedmiotowy teren leży w obrębie następujących korytarzy ekologicznych:
-ptaki — Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin do Okołowice), status: regionalny,
-ssaki (drapieżne) — D/Pilica-N,
-ssaki (kopytne) — KJPilica-N,
-ssaki (kopytne i drapieżne) — KJPilica-N.
Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie będzie występować oddziaływanie na
ekosystemy ww. terenów. Planowana inwestycja wraz z pracami poscaleniowymi nie wpłynie
na integralność obszarów chronionych, tj. na spójność czynników strukturalnych
i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk
przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie
wpłynie również negatywnie na korytarze ekologiczne.
Na analizowanym terenie prac scaleniowych nie występują obszary wybrzeży i górskie.
Na terenie Nakła występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków:
• kościół pw. św. Mikołaja wraz z cmentarzem, dzwonnicą i najbliższym otoczeniem
(nr rejestru zabytków A/217),
• zespół pałacowy — pałac, brama i park (nr rejestru zabytków A/21 8).
Ochroną konserwatorską objęte są:
• budynek szkoły podstawowej wybudowany w 1795 r.,
• kaplica cmentarna wybudowana przez rodzinę Zbij ewskich w 1892 r.,
• cmentarz grzebalny,
• rządcówka wybudowana na przełomie XVIII i XIX w.,
• budynek podworski wybudowany w XIX w.
W obrębie Nakło znajduje się 5 obszarów zabytkowych ze stanowiskami archeologicznymi,
3 strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony cmentarza. W centrum wsi
zlokalizowana jest figurka św. Floriana, patrona straży pożarnej, pomniki i nagrobki
cmentarne pochowanych żołnierzy liii wojny światowej, oraz stare pomniki zacnych rodzin.
Przy drogach wylotowych wsi na cztery strony świata zlokalizowano kapliczki przydrożne
(św. Tekla, św. Jan, św. Marek, św. Anna), pochodzące z II połowy XVIII w. Analizowane
przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na ww. obiekty.
Planowane przedsięwzięcie położone jest w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Srodkowej
Wisły(PL2000SW).Zgodnie z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP),
obszar inwestycji leży na obszarze czterech regularnych zlewni rzecznych.
Dopływ spod Nakła oraz w mniejszej części na obszarze Pilica od Dopływu z Węgorzewa do
Dopływu spod Nakła oraz dopływ spod Mełchowa i Białka. Inwestycja zlokalizowana będzie
na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd .Teren ten znajduje się w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 408 Niecka Miechowska.
Po przeprowadzonej analizie wpływu inwestycji stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie nie
ma wpływu na pogorszenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
W związku z powyższym nie wpłynie na zwiększenie ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszar ograniczonego użytkowania,
przedsięwzięcie nie jest wymienione na liście inwestycji, dla których obszar ograniczonego
użytkowania może być ustanowiony. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie powodować
transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na charakter planowanego
przedsięwzięcia jak i odległości od granicy państwowej. Planowane przedsięwzięcie
w większości działań jest zabiegiem formalno-prawnym, a nie typowym przedsięwzięciem
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technicznym, dlatego też nie generuje zanieczyszczeń do środowiska. Z uwagi na rodzaj
przedsięwzięcia jego oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny, nie wykraczający poza
obszar scalenia. Przedsięwzięcie nie zmieni aktualnego sposobu wykorzystania terenu
i w związku z tym nie pogorszy zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania
zasobów naturalnych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Oddziaływanie związane
z realizacją zadania będzie krótkotrwałe, nieciągłe i odwracalne. Oddzialywania pochodzące
z procesu scalania gruntów na etapie realizacji inwestycji we wszystkich komponentach:
wpływ zanieczyszczeń na stan powietrza, emisję hałasu, wpływ na środowisko gruntowo-
wodne, emisję odpadów, są znikome w związku z czym nie będą się łączyły z innymi
zamierzeniami. Nie przewiduje się wariantowania przedsięwzięcia scalania gruntów dla Wsi

Nakło pod względem różnego typu rozwiązań. Scalenie jest zgodne z założeniami do projektu
scalenia. Z uwagi na charakter i skale przedsięwzięcia brak jest przesłanek do stwierdzenia,
że mogą wystąpić oddziaływania o złożoności większej niż opisano powyżej.
Scalenie gruntów stworzy korzystniejsze warunki gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie
poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i leśnych, racjonalne
ukształtowanie rozłogów gruntów względem ośrodka gospodarczego, dostosowanie granic
nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Planowany zabieg urządzeniowo — rolny, jakim jest scalenie gruntów wsi Nakło nie będzie
miał negatywnego oddziaływania na środowisko. Wręcz przeciwnie, znacząco wpłynie na
poprawę warunków przyrodniczych oraz poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie.
Oddziaływanie związane z realizacją zadania będzie krótkotrwale, nieciągłe i odwracalne.
Scalenie jest zgodne z założeniami do projektu scalenia. Z uwagi na charakter i skale
przedsięwzięcia brak jest przesłanek do stwierdzenia, że mogą wystąpić oddziaływania
o złożoności większej niż opisano powyżej.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano w oparciu o analizę karty
informacyjnej przedsięwzięcia przygotowaną przez firmę SEPO Przedsiębiorstwo Badań i
Ekspertyz Srodowiska Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.l pkt 8, art.75ust. 1
pkt 2, art. 84 ust. 1 i ust 2, ustawy ooś (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

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 2017r. poz. 1405 ze zm.), decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. Wniosek ten powinien być złożony
nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna z możliwością przedłużenia do dziesięciu lat.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie ul. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w
terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji.
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Załącznik:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art . 82 ust . 3 ustawy ooś (t.j.
Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), pn.:
„Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina
Lelów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
I dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”.

W

Otrzymuj :
1.Strony postępowania — zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., w
związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.),
-BlP Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminy Lelów.
-Tablica ogłoszeń:
Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa.
Urzędu Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów.
Miejscowości Nakło, gmina Lelów.
2.Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w miejscu.
3.0$ A/a.

Do wiadomości;
4.Regionalna Dyrekcja Ocbrony Srodowiska w Katowicach ul. Dąbrowskiego 22, 40-032
Katowice.
5.Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunałskim ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków
Trybunalski.

Zup STAROSTY CZFTO,JiOWSKIEGO

mgr
Naczelnik Wydzi u Ochrony Śruic wi.ka

Rolnictwa t LLsnlctwa
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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pn:
„Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina
Lelów w ramach poddzialania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Gmina Lelów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu częstochowskiego.
Graniczy z gminami powiatu częstochowskiego (Janów, Przyrów, Koniecpol), powiatu
myszkowskiego (Niegowa) oraz powiatu zawierciańskiego (Irządze, Szczekociny). Gmina
Lelów jest gminą wiejską.Nakło położone jest w północno-wschodniej części województwa
śląskiego, w południowo-wschodniej części powiatu częstochowskiego. Administracyjnie
należy do gminy Lelów — jest obrębem leżącym w jej południowo-wschodniej części.Wieś
Nakło graniczy od północy z gruntami obrębu Gródek należącymi do gminy Lelów powiatu
częstochowskiego oraz z gruntami należącymi do powiatu zawierciańskiego. Od strony
północno-wschodniej Nakło graniczy z gruntami gminy Szczekociny, obręb Szyszki
Łąkietka. Od strony wschodniej graniczy z gruntami gminy Szczekociny, obręb Przyłęk i
obręb Starzyny. Natomiast od południowego wschodu wieś graniczy z gruntami gminy
Szczekociny, obręb Gustawów-Małachów i obręb Siedliska. Od południa i południowego
zachodu Nakło graniczy z gruntami gminy Irządze, obręb Zawadka, obręb Irządze i obręb
Wygiełzów. Od wschodu graniczy z gruntami gminy Irządze, obręb Witów. Odległość
miejscowości od Częstochowy wynosi ok. 45 krn. Przez wieś przebiega odcinek drogi
krajowej Nr 46 z Kielc do Częstochowy, tzw. „szlaku staropolskiego”. Z północy na
południowy wschód wieś przecina linia kolejowa nr 4 relacji Warszawa-Zawiercie.
Planowana powierzchnia obszaru scalenia obrębu Nakło wynosi łącznie 13 14,1097 ha.
Scaleniem objęte będą powierzchnie wszystkich działek w obrębie ewidencyjnym Nakło, za
wyjątkiem wyłączonego kompleksu działek położonych w północnej części obrębu o
powierzchni 1079,9585 ha, które w większości zajmują działki leśne, będące własnością
Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Powierzchnia gospodarstw indywidualnych wynosi
92 1,9845 ha. Na planowanej powierzchni scalenia 1314,1097 ha we wsi Nakło, znajduje się
3570 działek ewidencyjnych.Scalenie gruntów polegało będzie na wydzieleniu nowych
działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu
doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na
gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. Celem scalenia gruntów jest
tworzenie korzystniej szych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez
poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych, racjonalne
ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń
melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. W ramach projektu scalenia przeprowadzi się
również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmą w
szczególności stworzenie i modernizację funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów
rolnych i leśnych, oraz likwidację dróg niewykorzystywanych, a także wykonanie zadań
wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem
(modernizacja oraz budowa rowów melioracyjnych i przepustów).

Przeprowadzenie procesu scalenia ułatwi restrukturyzację i modernizację gospodarstw
usprawni prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w
gospodarstwie, otworzy drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii, a także pomoże
w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu
gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw. Dodatkowo, dzięki planowanemu
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zagospodarowaniu poscaleniowemu, inwestycja wpłynie na poprawę warunków
środowiskowych m.in. poprzez poprawę warunków wodnych oraz zwiększenie atrakcyjności
krajobrazu.Wieś Nakło nie jest dostatecznie zaopatrzona w inJiastrukturę techniczną rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. W ramach zagospodarowania poscaleniowego, w celu stworzenia
funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz do zabudowań
gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego, planuje się:

• przebudowę, remont i odbudowę dróg o nawierzchni twardej i utwardzonej,
• budowę dróg o nawierzchni utwardzonej i gruntowych,
• likwidację nieużytkowanych dróg gruntowych.

Zaprojektowany w obrębie układ sieci dróg transportu rolnego zapewni każdej działce
ewidencyjnej, powstałej w wyniku scalenia, dostęp do drogi o charakterze publicznym.
Ponadto, przewidywana jest regulacja granic działek dróg wraz z ich poszerzeniem, co
stworzy warunki do wprowadzenia przydrożnych nasadzeń krzewów i drzew, co wpłynie na
poprawę walorów krajobrazowych. Do przebudowy, remontu lub odtworzenia przewiduje się
24,52 krn istniejących dróg transportu rolnego. W celu polepszenia komunikacji z
istniejącymi drogami, zaprojektowano również 10,57 krn nowych dróg utwardzonych i
gruntowych. Projektowane drogi gruntowe zostaną wyznaczone na terenach łąk, gdzie grunt
jest zadarniony i nie będą wymagać urządzania poscaleniowego. Drogi gruntowe, które nie są
wykorzystywane do transportu rolnego lub w związku z nowym układem działek po scaleniu,
przeznaczone są do likwidacji. Wszystkie planowane drogi gruntowe, bezpośrednio połączone
z drogami publicznymi, będą miały nawierzchnię twardą powodującą wstrząsowe
oczyszczanie kół pojazdu z oblepionej ziemi. Racjonalne ukształtowanie sieci dróg transportu
rolniczego i poprawa ich stanu technicznego przyczyni się do osiągnięcia szeregu korzyści:

• obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych przez zmniejszenie
zużycia ilości paliwa, ogumienia, obniżenie kosztów i częstotliwości napraw,

• oszczędność czasu, ludzi, sprzętu i przewozu ładunków dzięki zwiększeniu prędkości
jazdy,

• oszczędności na kosztach przewozu wynikające z wykorzystania nominalnej
ładowności pojazdów,

• zmniejszenie strat w uprawach przez likwidację stałych lub czasowych objazdów
nieprzejezdnych odcinków dróg,

• zwiększenie intensywności produkcji rolnej na terenach trudnodostępnych,
• zwiększenie atrakcyjności krajobrazu.

Na poszerzenie dróg transportu rolnego zostaną zabezpieczone grunty Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Istniejące na terenie Wsi rowy ze względu na niewystarczającą lub zaniechaną konserwację,
nie spełniają swojego zadania. W związku z tym, w celu zagospodarowania terenów
podmokłych pod uprawy, konserwacji i dobudowie zostaną poddane rowy na długości
11,30 krn. W wyniku planowanych prac w zakresie transportu rolnego, niezbędnym będzie
budowa lub remonty kapitalne 17 przepustów, które występują w miejscach kolizji rowu z
drogami. Zaprojektowano do budowy 10 nowych przepustów i 7 przepustów do remontu
kapitalnego.
Działania te wpłyną na poprawę warunków środowiskowych m.in. poprzez poprawę
warunków wodnych oraz warunków gospodarowania w rolnictwie. Renowacja istniejących
rowów melioracyjnych przywróci ich właściwą funkcję odwadniającą co wyeliminuje
okresowe podtopienia oraz poprawi jakość uwilgotnienia gleby.
Zakres prac wchodzących w konserwację rowów melioracji szczegółowych może
obejmować:
• wykoszenie roślin ręcznie ze skarp i dna rowów,
• wydobycie z dna roślin korzeniących się,
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• wydobycie kożucha roślin pływających,
• ręczne usuwanie namułu z rowów i z przepustów,
• wywiezienie namułów i zanieczyszczeń roślinnych oraz innych.
Prace te będą wykonywanie głównie ręcznie, ponieważ są to niewielkie rowy, które nie
wymagają stosowania ciężkiego specjalistycznego sprzętu. Usuwane będą rośliny nienależące
do gatunków rzadkich i cennych przyrodniczo.
Proponowane zabiegi ułatwią gospodarowanie gruntami oraz przyczynią się do ograniczenia
zasięgu terenów podmokłych, trudnych w uprawie, polepszając tym samym warunki glebowe
i klimatyczne. Ponadto w ramach prac scaleniowych zostaną wydzielone grunty pod zbiornik
retencyjny oraz grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej (parking).
Na etapie realizacji przedsięwzięcia (zagospodarowanie poscaleniowe) zaznaczy się
krótkotrwały bezpośredni wpływ na faunę i florę. Wraz z realizacją przedsięwzięcia
częściowemu zniszczeniu ulegną siedliska znajdujące się w obrębie przebudowy, remontu,
odbudowy i budowy dróg, konserwacji rowów oraz remontu i budowy przepustów. Zostaną
usunięte rośliny zielne pokrywające tereny przeznaczone pod ww. działania. Wśród
planowanych do usunięcia roślin nie ma gatunków rzadkich i chronionych, nie zostaną
zlikwidowane siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, zatem system przyrodniczy Wsi

nie zostanie zubożony o siedliska rzadkie i cenne przyrodniczo. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie przyczyni się do zabijania fauny. Nie będą niszczone siedliska zwierząt, roślin i
grzybów zlokalizowane poza wskazanym terenem.Likwidowanie terenów zielonych zawsze
niesie ze sobą niekorzystne zmiany w systemie przyrodniczym. Jednak mając na uwadze
powyższe, stwierdza się, że planowane działania w przedstawionym zakresie, w perspektywie
kolejnych lat, będą mieć znikomy wpływ na system przyrodniczy analizowanego terenu.
Oddziaływania te nie spowodują zachwiania równowagi biocenotycznej rejonu oraz nie
zubożą bioróżnorodności obszaru. Przedmiotowa inwestycja nie stworzy zagrożenia dla
ciągłości przestrzennej jak i czasowej istnienia siedlisk przyrodniczych, nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na rośliny, zwierzęta i grzyby.Na etapie realizacji przedsięwzięcia
wszystkie roboty będą miały krótkotrwały charakter i będą prowadzone na małą skalę, w
związku z tym w niewielkim stopniu będą ujemnie oddziaływać na świat roślin i zwierząt.
Teren robót zostanie zabezpieczony przed możliwością przedostawania się zwierząt. Pokrywa
roślinna w miejscach, w których roboty nie będą prowadzone, nie zostanie zniszczona.W
największym stopniu realizacja scalania gruntów obrębu Nakło w gminie Lelów będzie
oddziaływać na ludzi i ich dobra materialne dzięki poprawie rozłogu rolniczego gospodarstw.
Inwestycja przyczyni się, zgodnie z założeniami, do stworzenia korzystniejszych warunków
gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw
rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie
granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.
Scalenie gruntów będzie miało wymierne korzyści dla gospodarki rolnej w dłuższym
przedziale czasowym.Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe stworzy nowy
układ komunikacyjny wsi, który umożliwi dojazd do działek i skróci odległość między
domostwem a działkami uprawowymi. Stworzona zostanie funkcjonalna sieć dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. W wyniku przeprowadzenia procesu scalenia
wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, uzyska się poprawę efektywności
gospodarowania m.in. poprzez obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie nakładów pracy,
czasu przejazdów i zużycia paliwa, a co za tym idzie — zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza i hałasu do środowiska. Zatem, scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe
spowoduje pozytywny efekt środowiskowy. W trakcie prowadzenia robót związanych z
realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone będą prace przy użyciu sprzętu
mechanicznego. Wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń jest niemożliwe do
osiągnięcia.Emisj a zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie miała charakter
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emisji niezorganizowanej, o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo z różnym
natężeniem, w sposób przemijający. Emisja hałasu z terenu robót będzie związana z pracą
typowych maszyn budowlanych oraz samochodów związanych z transportem materiałów (np.
kruszyw do utwardzania dróg). Wyeliminowanie emisji hałasu w procesie realizacji
przedsięwzięcia jest niemożliwe do osiągnięcia. Emitowany hałas będzie przejściowy i po
zakończeniu realizacji inwestycji nie będzie występował.Nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania planowanych działań dla gruntu lub wód gruntowych, które byłyby
bezpośrednio związane z realizacją inwestycji i polegałyby na wprowadzaniu jakichkolwiek
substancji szkodliwych lub niebezpiecznych do środowiska. Nie będą powstawać ścieki, które
mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. Realizacja każdego
przedsięwzięcia wymagającego użycia sprzętu mechanicznego oraz generującego odpady
stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia gruntu, wód podziemnych czy wód
powierzchniowych. Zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego może być awaria
sprzętu, w wyniku której do gruntu przedostaną się, np. olej, paliwo, płyn hydrauliczny. Z
uwagi na ilości płynów, jakie znajdują się w maszynach budowlanych, nie może mieć miejsca
taka awaria, która mogłaby w sposób znaczący zagrozić środowisku gruntowemu czy wodom
podziemnym i powierzchniowym.Z przedstawionych rodzajów zagrożeń wynika, że główny
ciężar odpowiedzialności za możliwe skażenie środowiska glebowego i wód podziemnych
spoczywa na Wykonawcy przedsięwzięcia. Dlatego też wybór wykonawcy posiadającego
nowoczesny i utrzymany w dobrym stanie technicznym park maszynowy oraz spełniającego
wszystkie obowiązki nałożone w ustawie o odpadach na posiadaczy odpadów, zapewni
minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wód podziemnych. W trakcie
realizacji planowego przedsięwzięcia powstawać będą przede wszystkim odpady budowlane.
Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów spoczywać będzie na
Wykonawcy robót. Wytwórca odpadów winien w pierwszej kolejności podejmować działania
mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów. Powstałe odpady będą magazynowane
selektywnie w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w sposób
zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne . Wytwórca odpadów zobowiązany będzie do
ich selektywnego magazynowania z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Następnie,
odpady kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwiania.
Zródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie realizacji prac budowlanych
będzie praca silników; urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów ciężarowych,
spalających głównie olej napędowy, dowożących i wywożących materiały na miejsce
realizacji inwestycji. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji
niezorganizowanej, o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo z różnym
natężeniem, w sposób przemijający. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się
powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym nie będzie wiązało się z
powstawaniem ścieków technologicznych. Nie będą również powstać ścieki bytowe. Ilość
ścieków deszczowych powstających na terenie obrębu Nakło nie ulegnie zasadniczym
zmianom w stosunku do stanu aktualnego, ponadto jest ona uzależniona od wielkości opadów
atmosferycznych. Podczas budowy i modernizacji dróg oraz rowów nie przewiduje się
powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
W związku z powyższym, planowana inwestycja nie będzie mieć wpływu na zwiększenie
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły. Scalanie gruntów nie będzie wiązało się z powstawaniem
odpadów. Odpady mogą powstawać w fazie realizacji inwestycji związanej
zagospodarowaniem poscaleniowym. W trakcie realizacji planowego przedsięwzięcia
powstawać mogą przede wszystkim odpady budowlane z grup:
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• 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i Ziemię z terenów zanieczyszczonych.

• 15 — odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zagospodarowanie wszystkich odpadów
powstających w fazie budowy, np.: gromadzenie powstających odpadów w sposób
selektywny, zapewnienie właściwego postępowania oraz przekazanie jednostce uprawnionej
odpadów nieprzydatnych do zagospodarowania na miejscu realizacji inwestycji.
Podsumowując, realizacja scalania gruntów w Gminie Lelów obręb Nakło poprzez
poprawienie struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych, racjonalne
ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń
melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu będzie miało wymierne korzyści dla gospodarki
rolnej w dłuższym przedziale czasowym. Dzięki scaleniu zostaną wydzielono grunty pod
zbiornik retencyjny oraz miejsce do użyteczności publicznej (parking). Poprzez konserwację
urządzeń melioracji, które obecnie znajdują się w złym stanie tecbnicznym inwestycja
wpłynie na poprawę warunków środowiskowych m.in. poprzez poprawę wanmków wodnych
oraz zwiększenie atrakcyjności krajobrazu. Scalanie gruntów i zagospodarowanie
poscaleniowe stworzy nowy układ komunikacyjny wsi, który umożliwi dojazd do działek i
skróci odległość między domostwem a działkami uprawowymi. Stworzona zostanie
funkcjonalna sieć dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. W wyniku
przeprowadzenia procesu scalenia uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania m.in.
poprzez obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie nakładów pracy, czasu przejazdów i
zużycia paliwa, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu
do środowiska. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym ma za zadanie
doprowadzić m.in. do udoskonalenia organizacji gospodarstw, co przyczyni się do rozwoju
rolnictwa na tym terenie. Obecne duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, niedostosowanie
dróg transportu rolnego i postępująca degradacja istniejących urządzeń melioracyjnych,
stanowią przeszkodę w rozwoju na tym obszarze. Wyżej opisane przedsięwzięcie
p.n.: „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym dla obiektu Nakło, gmina
Lelów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
I dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020” będzie realizowane w celu rozwoju obszarów wiejskich.
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