
UCHWAŁA NR XIII/114/2015
RADY GMINY LELÓW

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2015-2018, z perspektywą na 
lata 2019-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17, art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego Rada Gminy Lelów

uchwala:

§ 1. Przyjmuje się „Program ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2015-2018, z perspektywą na lata 
2019-2022” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/135/2004 Rady Gminy Lelów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie Programu 
Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lelów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Lelów

Józef Stacherczak
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 w art. 17 
(Dz.U.2013.1232 j.t. z późn. zm.) obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia 
gminnego programu ochrony środowiska. Program uchwalany jest przez Radę Gminy 
i wymaga aktualizacji co 4 lata. 

1.2. Koncepcja programu ochrony środowiska 

Program ochrony środowiska przygotowany został w oparciu o założenia zawarte 
w następujących dokumentach: 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.; 
 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko  ̶ perspektywa do 

2020 r.”; 

 „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 
2016”; 

 „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu 
regionalnym i lokalnym” opracowane przez Ministerstwo Środowiska.  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niniejszy Program uwzględnia cele 
zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U.2014.1649 j.t. z późn.zm). 

Program Ochrony Środowiska definiuje cele długookresowe (8 lat) i zadania dla 
najbliższych czterech lat, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne 
na wdrożenie założeń programu.  

Gminny program ochrony środowiska powinien nawiązywać do polityki ekologicznej 
państwa. Zgodnie z dokumentem „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 
z perspektywą do roku 2016” cele i zadania zostały opracowane w kilku blokach 
tematycznych: 

 Kierunki działań systemowych; 
 Ochrona zasobów naturalnych; 
 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 
Program Ochrony Środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez 

Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do sporządzania programów ochrony 
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Oznacza to, że w przygotowanym 
programie uwzględnione zostały: 

 zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane 
w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, 

 zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze 
środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla 
powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na 
terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, 
wojewódzkim bądź centralnym. 
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Ponadto podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte 
w wojewódzkim i powiatowym programie ochrony środowiska oraz programach 
sektorowych i istniejących planach rozwoju. 
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1.3. Cel i zakres opracowania 

Niniejszy dokument stanowi drugą aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Lelów. 

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony 
rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami 
rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu „Program ochrony środowiska dla 
gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. Opracowanie oraz 
uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy, przyczyni się do poprawy i uporządkowania 
zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego 
gminy, poprawy jakości życia mieszkańców gminy, zrównoważonego rozwoju gminy. 

Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu 
środowiska naturalnego na terenie gminy Lelów, główne problemy ekologiczne oraz 
sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich finansowania. 

1.4. Metodyka i tok pracy  

Dla osiągnięcia zamierzonego celu przyjęto określony tok pracy, na który składało 
się kilka zasadniczych etapów. 

W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na 
zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu 
środowiska w gminie. Dane pozyskiwano głównie z dokumentów posiadanych przez gminę 
oraz z opracowań GUS, a także raportów z nadrzędnych instytucji samorządowych 
i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się problematyką ochrony środowiska (WIOS, 
WSSE, RZGW, RDOŚ itp.). 

Drugi etap prac wiązał się z opracowaniem charakterystyki aktualnego stanu 
środowiska gminy. Następnie na podstawie jego oceny i analizy określono priorytety 
ekologiczne dla terenu gminy, które stanowiły punkt wyjściowy dla wyznaczenia celów 
strategicznych Programu. 

Kolejny etap to proces planowania i określenie celów strategicznych oraz kierunków 
działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Zarówno cele, jak i zadania 
strategiczne zostały określone tak, aby były zgodne z opracowaniami wyższego szczebla, 
tzn. z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska. 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych sporządzania programów ochrony 
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", podczas tworzenia Programu Ochrony 
Środowiska duży nacisk położono na proces planowania, który miał charakter jak 
najbardziej otwarty. W procesie planowania został uwzględniony udział społeczeństwa, 
który polegał na konsultacjach ze społeczeństwem poprzez zgłaszanie wniosków, uwag 
i opinii. 
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1.5. Struktura programu 

Struktura Programu ochrony środowiska nawiązuje do struktury dokumentu 
„Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, który 
 zawiera następujące elementy: 

 priorytety polityki ekologicznej; 
 kierunki działań systemowych; 
 ochrona zasobów naturalnych; 
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; 
 nakłady na realizację polityki ekologicznej. 

 

Treść opracowania została podzielona na następujące rozdziały: 
 
Rozdział 1. Wstęp 

 Podstawa prawna opracowania 
 Koncepcja programu ochrony środowiska 
 Cel i zakres opracowania  
 Metodyka i tok pracy 
 Struktura programu 

Rozdział 2. Założenia wyjściowe programu 

 Uwarunkowania międzynarodowe 
 Uwarunkowania wynikające z polityki wspólnotowej 
 Uwarunkowania wynikające z polityki krajowej 
 Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych 
 Uwarunkowania wynikające z powiatowych programów strategicznych 
 Uwarunkowania wynikające z gminnych programów sektorowych 

Rozdział 3. Charakterystyka i ocena stanu środowiska gminy 

 Podstawowe dane gminy Lelów 
 Stan środowiska 

Rozdział 4. Najważniejsze kierunki ochrony środowiska w gminie Lelów 

 Główne zagrożenia środowiska - podsumowanie 
 Priorytety ochrony środowiska 

Rozdział 5. Strategia ochrony środowiska do roku 2016 
 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów 

przyrody 
 Poprawa jakości środowiska 
 Zrównoważone wykorzystanie surowców 
 Gospodarka odpadami 
 Edukacja ekologiczna 

Rozdział 6. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat 
 Lista przedsięwzięć wraz z określeniem terminów realizacji lub wdrożenia oraz 

jednostek odpowiedzialnych za ich wprowadzenie 
Rozdział 7. Zarządzanie programem 
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 Instrumenty i narzędzia wdrażania, zarządzania, kontroli oraz ewaluacji 
programu ochrony środowiska 

Rozdział 8. Aspekty ekonomiczne wdrażania programu 
 Ramy finansowe realizacji programu 
 Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w okresie 4 lat 
 Potencjalne źródła finansowania 
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2. Założenia wyjściowe programu 

2.1. Uwarunkowania międzynarodowe – Globalna Agenda 21 

Globalna Agenda 21, uchwalona w czerwcu 1992 r. na Konferencji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dla Spraw Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro na tzw. 
Szczycie Ziemi, stanowi globalny program działań na rzecz środowiska i rozwoju. Program 
ten wskazuje w jaki sposób należy równoważyć rozwój gospodarczy i społeczny 
z poszanowaniem środowiska. Wdrażanie założeń Agendy opiera się na zasadzie „Myśl 
globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie z którą największą rolę w ich realizacji przypisuje się 
władzom lokalnym.  

Agenda składa się z czterech zasadniczych części, omawiających następujące 
zagadnienia:  

 problemy socjalne i gospodarcze,  
 zachowanie i zagospodarowanie zasobów w celu zapewnienia rozwoju,  
 wzmocnienia znaczenia ważnych grup społecznych,  
 możliwości realizacyjne celów i zadań agendy.  
Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte w Agendzie 21 zostały usankcjonowane 

na szczeblu krajowym między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Polityce 
Ekologicznej Państwa”. 

2.2. Uwarunkowania wynikające z polityki wspólnotowej 

2.2.1. Strategia Europa 2020 

„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu „Europa 2020””, przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 
2010 r., to kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju jako członka 
Unii Europejskiej. Ten fundamentalny dla rozwoju Unii Europejskiej dokument określa 
działania, których podjęcie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu i otworzy europejską 
gospodarkę na przyszłe wyzwania.  

W ramach Strategii wyznaczone zostały 3 priorytety, które będą realizowane 
na szczeblu unijnym i krajowym: 

 wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji 
i społeczeństwa cyfrowego) 

 wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy 
jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu ( zwiększenie aktywności 
zawodowej, podnoszenie kwalifikacji, walka z ubóstwem). 

2.2.2. Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Głównym celem Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest 
zrównoważenie wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu życia z ochroną środowiska 
naturalnego. Przyjęta została 26 czerwca 2006 r. i następnie zaktualizowana. Strategia ma 
na celu wzrost dobrobytu poprzez działania w zakresie: 
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 ochrony środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia 
środowiska); 

 sprawiedliwości i spójności społecznej (tworzenie demokratycznego 
społeczeństwa, dającego każdej jednostce szanse rozwoju); 

 dobrobytu gospodarczego (pełne zatrudnienie oraz stabilna praca); 
 wypełniania obowiązków na arenie międzynarodowej (współpraca 

międzynarodowa, pomoc krajom rozwijającym się, w przestrzeganiu zasad 
zrównoważonego rozwoju). 

2.2.3. Pakiet energetyczno – klimatyczny 

Pakiet energetyczno-klimatyczny został przyjęty 17 grudnia 2008 r. jako narzędzie 
legislacyjne, zmierzające do kontrolowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych na 
terenie Unii Europejskiej. Zakłada redukcję o 20 % emisji gazów cieplarnianych w UE 
w stosunku do 1990 r., 20 % udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w 2020 
r. (dla Polski udział ten to 15 %), 20 % wzrost efektywności energetycznej do 2020 r.  

2.3. Uwarunkowania wynikające z polityki krajowej 

2.3.1. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 
2020 r. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko obejmuje dwa istotne 
obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne 
działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r. 

Do priorytetów w zakresie energetyki należy zidentyfikowanie strategicznych złóż 
surowców energetycznych i objęcie ich ochroną przed zabudową infrastrukturalną. Dotyczy 
to w szczególności węgla brunatnego i gazu z łupków, którego wydobycie może przyczynić 
się do zmian krajowej struktury energetycznej. Polityka dotycząca rodzimych zasobów 
energetycznych powinna dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw, które zmniejszą 
uzależnienie kraju od importu z jednego kierunku. 

Priorytetowe w zakresie ochrony środowiskia będą zmiany w zakresie ograniczenia 
zanieczyszczeń powietrza oraz reforma systemu gospodarki wodnej. Przy jednoczesnym 
wzroście produkcji energii elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię 
cieplną musi następować redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery substancji takich 
jak: benzo(a)piren oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 

Strategia BEiŚ jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony 
uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju w dziedzinie energetyki 
i środowiska, z drugiej zaś stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski 
i innych programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto, 
w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami 
rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim 
w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. 
BEiŚ stanowi ramy strategiczne dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych, 
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dotyczących w szczególności zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów 
naturalnych i środowiska przyrodniczego, jak również bezpieczeństwa i efektywności 
energetycznej; została także poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
Strategia BEiŚ służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy 
finansowej 2014-2020. 

Cele rozwojowe przyjęte w BEiŚ: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska; 
 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię; 

 Poprawa stanu środowiska. 
 
Główne przyjęte w BEiŚ kierunki interwencji: 

 Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin; 
 Gospodarowania wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem 

wody; 

 Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna; 

 Uporządkowanie zarządzania przestrzenią; 
 Poprawa efektywności energetycznej; 
 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców 

energetycznych; 
 Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 

wprowadzenia energetyki jądrowej; 
 Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji 

odbiorcy; 

 Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii; 
 Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich; 
 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki; 
 Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne; 

 Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki; 
 Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 

i środowiskowych; 

 Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 
powstawania zielonych miejsc pracy. 

2.3.2. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 
roku 2016 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych 
i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego.  

Kierunki działań Polityki ekologicznej są następujące: 
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Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych – cel 
strategiczny: doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych 
wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem, 
poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą 
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów; 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska – cel: uruchomienie takich 
mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju 
proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie 
z zasadą rozwoju zrównoważonego; 

Zarządzanie środowiskowe – cel: jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, 
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści 
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie; 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska – cel: 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, 
działaj lokalnie”; 

Rozwój i postęp techniczny – cel: zwiększenie roli polskich placówek badawczych 
we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla 
środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu 
środowiska; 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku – cel: stworzenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego 
możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty 
naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy; 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym – cel: przywrócenie właściwej roli 
planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy 
to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą 
lokalizacji nowych inwestycji; 

Ochrona przyrody – cel: zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej 
przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz 
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną; 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów – cel: dalsze prace w kierunku racjonalnego 
użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej; 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wody – cel: racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę 
narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie 
samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem; 
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Ochrona powierzchni ziemi – cel: rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych 
i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji 
terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne, zwiększenie 
skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję 
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą; 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi – cel: racjonalizacja zaopatrzenia 
ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz 
otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją; 

Środowisko a zdrowie – cel: dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 
w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz 
skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami 
awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska; 

Jakość powietrza – cel: dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających 
z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych; 

Ochrona wód – cel: przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych w całym kraju, a także realizację Bałtyckiego Programu Działań 
dotyczącego walki z eutrofizacją wód Bałtyku; 

Gospodarka odpadami – cel: utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych 
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej 
opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.), znaczne zwiększenie odzysku energii 
z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich 
składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, sporządzenie spisu 
zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją 
obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 
2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 
138, poz. 865 ze zm.), eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne 
zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku 
odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych; 

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych – cel: dokonanie wiarygodnej 
oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków 
do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel 
działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych; 

Substancje chemiczne w środowisku – cel: stworzenie efektywnego systemu 
nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami 
Rozporządzenia REACH. 

2.3.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu 
gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym 
dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. 
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W zakresie ochrony środowiska wspierane będzie racjonalne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi, a w jego ramach zmniejszenie energochłonności 
i surowcochłonności gospodarki, zmniejszenie obciążenia środowiska, wykorzystywanie 
surowców wtórnych, zabezpieczenie zasobów znaczących z punktu widzenia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój nowoczesnych technologii wydobycia 
surowców. W celu zapobiegania degradacji wody zostaną podjęte działania mające na 
celu: racjonalne wykorzystanie wody, zwiększenie poziomu oczyszczania wód zużytych, 
poprawa retencji wód, zagospodarowanie wód opadowych w ośrodkach urbanistycznych. 

  
Tabela 1 Wyciąg z podstawowych wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 

Lp. Wskaźnik 
Wartość w roku 
bazowym (2010) 

Wartość w roku 
docelowym (2020) 

Źródła dla 
2010 

II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

Wskaźnik główny 

1 
Zagregowany wskaźnik 
efektywności energetycznej 
(ODEX) 2000=100 

76,0 (2009) 63 
GUS, Baza 
Odyssee 

2 
Wskaźnik liczebności pospolitych 
ptaków krajobrazu rolniczego (FBI) 
(2000 =100) 

88 90 GIOŚ/GUS 

Wskaźniki pomocnicze: 

3 Energochłonność gospodarki 363,7 (2009) 

Zmniejszenie 
zużycia energii 
pierwotnej do 
poziomu ok. 96 Mt 
w 2020 roku 

Eurostat 

4 
Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto (w %) 

9,5 15 GUS 

5 
Zmiana emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do 
1990 r. (w %) 

87,9 
Redukcja emisji 

CO2 
KOBIZE/GUS 

6 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. (w 
%) 

85 35 MŚ 

7 Wskaźnik czystości wód (w %) 

I klasa – 1,1% 
(2008), II klasa – 
11,6% (2008), 
poniżej III klasy – 
29,2% 

I klasa – 5%, II 
klasa – 20%, 
poniżej III klasy – 
15% 

GIOŚ 
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2.3.4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie 
Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra 
Środowiska, a następnie zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy 
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny 
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, 
aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. 

Program określa przedsięwzięcia w aglomeracjach w zakresie systemów kanalizacji 
zbiorczej w gminach, niezbędnych dla zapewnienia, że co najmniej 75-85% ludności 
w aglomeracjach do końca 2015 r. będzie obsługiwana przez te systemy. 

Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Rada 
Ministrów dokonuje aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia. Kolejne aktualizacje będą 
dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Obecnie obowiązuje trzecia aktualizacja KPOŚK, 
która została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010). 
Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia 
inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują 
zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK 2010 swoim zakresem objęło 
wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji. Wartości inne niż terminy 
osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem drugiej aktualizacji 
z 2009 r. – AKPOŚK 2009. Program nie określa konkretnych inwestycji do zrealizowania na 
terenie gminy Lelów – program obejmuje jedynie aglomeracje które mają powyżej 2 000 
RLM. 

Obecnie w trakcje opracowania jest czwarta aktualizacja Programu - IV AKPOŚK 
2015. 

2.3.5. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, wprowadza 
system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb 
osiągnięcia dobrego stanu wód obliguje państwa członkowskie do opracowywania planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programów wodno-środowiskowych 
kraju dla każdego z 6-letnich cyklów planistycznych (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 
2021-2027). 

Gmina Lelów położona jest w większości na obszarze dorzecza Wisły, jedynie 
zachodni fragment gminy położony jest na obszarze dorzecza Odry. 

Obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został 
zatwierdzony przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r. i opublikowany w Monitorze Polskim 
nr 49 poz. 549 z 2011 r., Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został 
zatwierdzony przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r. i opublikowany w Monitorze Polskim 
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nr 40 poz. 451 z 2011 r. Plany są narzędziem planistycznym, które mają usprawnić proces 
osiągania celów środowiskowych i stanowić powinien podstawę podejmowania wszelkich 
decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi 
w przyszłości.  

Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte na wartościach granicznych 
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 
wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Cele środowiskowe dla 
jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) zostały ustalone z uwzględnieniem 
aktualnego stanu JCWP w związku z warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla JCWP 
będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem 
środowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem 
jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych 
i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu 
przypadkach, konieczne jest także utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.  

Dla wód podziemnych celem środowiskowym jest dobry stan wód, który oznacza 
zarówno dobry stan ilościowy, jak i dobry stan chemiczny. Dla spełnienia wymogu 
niepogarszania stanu jednolitych części wód będących w co najmniej dobrym stanie, celem 
środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. 

Przewiduje się odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich 
osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych 
przyczyn.  

2.4. Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów 
strategicznych 

2.4.1. Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” 

Wizerunek województwa śląskiego w perspektywie 2020+: Województwo śląskie 
będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom 
korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, 
o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem 
w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne 
i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju.  

Osiągnięcie wizji wymaga podjęcia działań w czterech obszarach priorytetowych, 
dla których opracowano cele strategiczne i bardziej szczegółowe cele operacyjne: 

Obszar priorytetowy: Nowoczesna gospodarka 
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki 

rozwijającej się w oparciu, o innowacyjność i kreatywność. 
Cel operacyjny: A.1. Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz produkty 

województwa. 
Cel operacyjny: A.2. Otwarty i innowacyjny rynek pracy. 
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Cel operacyjny: A.3. Konkurencyjna gospodarka województwa oparta na 
elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach sieciowych. 

Cela operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne 
rynki i potencjały. 

 
Obszar priorytetowy: Szanse rozwojowe mieszkańców. 
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia 

opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. 
Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa. 
Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu 

aktywności mieszkańców. 
Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne 

warunki życia mieszkańców. 
 
Obszar priorytetowy: Przestrzeń. 
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej 

przestrzeni. 
Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. 
Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi. 
Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne 

wykorzystanie przestrzeni. 
 
Obszar priorytetowy: Relacje z otoczeniem 
Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym będącym istotnym 

partnerem rozwoju Europy 
Cel operacyjny: D.1. Współpraca z partnerami w otoczeniu. 
Cel operacyjny: D.2. Atrakcyjny wizerunek województwa śląskiego. 
Cel operacyjny: D.3. Region w sieci międzynarodowych i krajowych powiązań 

infrastrukturalnych. 

2.4.2. Programy ochrony powietrza dla województwa śląskiego 

Zadania z zakresu ograniczania emisji niskiej wpisują się w cele „Programu ochrony 
powietrza dla województwa śląskiego: Część J - strefa częstochowsko-lubliniecka”. 

Programy ochrony powietrza zakładają, że ograniczenie emisji ze źródeł 
powierzchniowych może być osiągnięte dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło 
poprzez termomodernizację, podłączenie do sieci cieplnej, wymianę dotychczasowych 
kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne kotły węglowe (paliwo: węgiel, 
orzech, groszek), retortowe oraz ekologiczne (paliwo-brykiety) lub wymianę 
dotychczasowych kotłów węglowych na kotły gazowe lub olejowe oraz ogrzewanie 
elektryczne, w obszarze przekroczeń. 

Programy wskazują ponadto, że konieczne są działania związane ze zmniejszeniem 
uciążliwości transportu samochodowego i tym samym ograniczeniem emisji pyłu 
zawieszonego PM10. W „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego” nie 
wskazano konkretnych inwestycji dla obszaru gminy Lelów. Poniżej przedstawiono 

Id: 43D1A33E-5460-469F-ACC7-C2A38FEBEAFA. Podpisany Strona 19



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 
 

 19 

działania naprawcze określone dla wszystkich jednostek samorządowych województwa, 
w tym dla gminy Lelów: 
 Likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej; 
 Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych w POP 

wykonywanych przez poszczególne jednostki; 

 Działania promocyjne i edukacyjne; 
 Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów 

oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów; 

 Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez 
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać 
będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem; 

 Aktualizacja projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe przez gminy należące do strefy. 

2.4.3. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”(projekt) wyznaczono następujące 
wojewódzkie obszary priorytetowe: 

 Obszar A – Nowoczesna gospodarka: Województwo śląskie regionem nowoczesnej 
gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność; 

 Obszar B – Szanse rozwojowe mieszkańców: Województwo śląskie regionem 
o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług 
publicznych o wysokim standardzie; 

 Obszar C – Przestrzeń: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej 
przestrzeni; 

 Obszar D – Relacje z otoczeniem: Województwo śląskie regionem otwartym będącym 
istotnym partnerem rozwoju Europy. 

Cel nadrzędny Programu sformułowano jako: Województwo śląskie regionem 
innowacyjnej gospodarki i wysokiej jakości życia przy zachowaniu dobrego stanu 
środowiska przyrodniczego.  

Strategię działań w zakresie ochrony środowiska zdefiniowano w oparciu o szereg 
celów długo i krótkoterminowych. Poniżej przedstawiono cele długoterminowe do roku 
2024: 

 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana 
z realizacją kierunków działań naprawczych; 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną 
z nowoczesnymi technologiami; 

 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 
umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu 
dobrego stanu wód; 

 Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której 
priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do 
ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu 
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gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu 
i termicznym przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii; 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności 
i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu; 

 Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi; 
 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi; 
 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego 

zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-
ekonomicznymi; 

 Dążenie do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych hałasu regulowanych prawem, 
poprzez realizację założeń POH ograniczających hałas drogowy, kolejowy 
i przemysłowy; 

 Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym; 

 Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja 
ich skutków. 

2.4.4. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 
jest stworzenie systemu zgodnego z hierarchią pożądanego postępowania z odpadami, 
w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie 
do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku. Unieszkodliwianie jest natomiast 
najmniej pożądaną formą zagospodarowania odpadów. Dzięki takiemu postępowaniu 
nastąpi znaczące ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających 
biodegradacji. Powinno również nastąpić zwiększenie ilości wykorzystanych odpadów 
komunalnych do celów energetycznych.  

Cel podstawowy będzie realizowany poprzez cele pośrednie: cele główne 
i szczegółowe:  

Odpady komunalne - Cele główne:  

 Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne instalacje 
przetwarzania odpadów; 

 Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, 
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, tektury, jak również odzysku energii 
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 

 Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji 
ograniczenie składowania tych odpadów; 

 Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych; 

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
Odpady sektora gospodarczego – Cele główne: 

 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne; 

 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
poddanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem; 
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Odpady niebezpieczne – Cele główne: 

 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych; 
 Wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł 

rozproszonych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 
 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych procesom 

odzysku i procesom unieszkodliwiania; 

 Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń 
wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych do 
środowiska; 

 Sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB w stężeniu poniżej 50 ppm; 
 Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu 

rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%; 
 Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji 

olejów odpadowych; 

 Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw 
domowych na obszarze całego województwa; 

 W okresie do 2022 r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), 
co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu 
odpadów niebezpiecznych; 

 Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, 
który pozwoli na osiągnięcie założonych poziomów zbierania; 

 Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych zakładów przetwarzania 
zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

 Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu; 
 Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 
kg/mieszkańca/rok; 

 Osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu w odniesieniu do masy 
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku (85% i 80% do końca 2014 r., 
95% i 85% od 1 stycznia 2015 r.); 

 Osiągnięcie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032” oraz „Programie usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego 
do roku 2032”; 

 Likwidacja jednego pozostałego na terenie województwa śląskiego mogilnika; 
 Uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin 

i opakowań po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania 
w rolnictwie; 

 Sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez 
kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków 
bojowych; 
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 W perspektywie do 2020 r. podstawowym celem w zakresie zagospodarowania 
zużytych opon jest utrzymanie poziomu odzysku na poziomie, co najmniej 75%, 
a recyklingu na poziomie, co najmniej 15%; 

 Osiągnięcie poziomu recyklingu i ponownego użycia dla odpadów z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej na poziomie 
minimum 70%; 

 Ograniczenie składowania osadów ściekowych, zwiększenie ilości komunalnych 
osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi, maksymalizacja stopnia 
wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym 
spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, 
chemicznego raz środowiskowego; 

 W okresie do roku 2022 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do 
poziomu nie więcej niż 45% masy wytworzonych odpadów; 

 Osiągnięcie założonych poziomów w zakresie odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 

2.5. Uwarunkowania wynikające z powiatowych programów strategicznych 

2.5.1. Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015 

W Strategii określono następującą misję powiatu częstochowskiego:  
„Misją Powiatu Częstochowskiego jest stworzenie lepszych warunków życia dla 

mieszkańców poprzez poprawę sytuacji materialnej, podniesienie poziomu oświaty 
i ochrony zdrowia, a także zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie negatywnym 
zjawiskom społecznym, zapewnienie warunków rozwoju przedsiębiorczości celem 
aktywizacji rynku pracy”. 

Należy także dążyć do zaktywizowania współpracy pomiędzy samorządami 
wszystkich szczebli, podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi. 
Efektem tego będzie dalszy rozwój gospodarczy, społeczny oraz kulturalny powiatu. 
W wyniku tego również zostanie ukształtowana zróżnicowana struktura społeczno-
gospodarcza ze znaczącym udziałem nowoczesnego i efektywnego sektora gospodarki 
żywnościowej oraz różnych form turystyki i pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie celem jest uzyskanie przez powiat częstochowski odpowiedniej rangi 
w systemie społeczno-ekonomicznym województwa śląskiego kraju i zintegrowanej Europy 
w oparciu o zasadę partnerskiego współdziałania z różnymi instytucjami”. 

Cele strategiczne dla powiatu częstochowskiego: 
1. Osiągnięcie wysokich standardów cywilizacyjnych życia mieszkańców 

i wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
2. Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm poprzez 

aktywizację lokalnych przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych inwestorów. 
3. Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych. 
4. Rozwój turystyki i rekreacji bazującej na bogatych walorach powiatu. 
5. Kreowanie i wspieranie pozytywnych zmian w sferze gospodarczej. 
6. Ukształtowanie stosunków partnerstwa z podmiotami i jednostkami wewnątrz 

społeczności powiatowej i w jej otoczeniu. 
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2.5.2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 
2009-2012 

Przyjęto misją rozwoju powiatu jest: Zrównoważony rozwój powiatu 
częstochowskiego przy zachowaniu i promocji środowiska naturalnego. 

Powyższa misja jest realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne powiatu: 
1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody. 
2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
3. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 
4. Doskonalenie systemu zarządzania ochroną środowiska. 

2.6. Uwarunkowania wynikające z gminnych programów sektorowych 

2.6.1. Strategia Rozwoju Gminy Lelów 

Misja: 
„Gmina Lelów pozostanie ośrodkiem o charakterze lokalnym, zapewniającym 

mieszkańcom optymalny poziom jakości życia w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. 
Gmina Lelów będzie postrzegana jako ośrodek sprzyjający przedsiębiorczości 

i inwestowaniu w kluczowych elementach gospodarki gminy, jakimi będą 
zrestrukturyzowane rolnictwo i jego otoczenie, turystyka oraz działalność produkcyjno-
usługowa spełniająca standardy ekologiczne. 

Gmina Lelów będzie ośrodkiem kultywującym bogate dziedzictwo historyczne 
i przyrodnicze”. 

W „Strategii…” przyjęto następujące cele strategiczne, którym przypisano 
szczegółowe kierunki działania: 

Cel strategiczny: Osiągnięcie wysokiego stopnia dostępności i jakości infrastruktury 
technicznej: 

 Kierunek 1: Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi; 
 Kierunek 2: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej; 
 Kierunek 3: Podniesienie jakości infrastruktury drogowej; 
 Kierunek 4: Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. 

Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb zbiorowych 
społeczności lokalnej: 

 Zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji i poziomu wykształcenia mieszkańców 
gminy; 

 Zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej i społecznej; 

 Integracja społeczności lokalnej; 
 Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 
 Zapewnienie odpowiedniego poziomu porządku publicznego. 

Cel strategiczny: Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w gminie: 
 Stymulowanie restrukturyzacji rolnictwa; 

 Wykorzystanie walorów turystycznych gminy; 
 Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 
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Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 
i ochrona wartości kulturowych: 
 Ochrona wartości przyrodniczych; 
 Ochrona wartości historycznych i kulturowych. 
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3. Charakterystyka i ocena stanu środowiska gminy 

3.1. Podstawowe informacje o gminie 

Lelów położony jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, 
w powiecie częstochowskim. Sąsiaduje z gminami: Koniecpol, Przyrów, Janów z powiatu 
częstochowskiego, Szczekociny, Irządze z powiatu zawierciańskiego i gminą Niegowa 
z powiatu myszkowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 124  km2, co stanowi nieco ponad 
8% powierzchni powiatu. 

  

Rysunek 1 Położenie gminy Lelów w powiecie częstochowskim 

 
 
Geograficznie Lelów położony jest niemal w całości na obszarze mezoregionu Progu 

Lelowskiego. 
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Tabela 2 Wykaz sołectw gminy Lelów 

Źródło: UG Lelów 

 
Gmina ma charakter rolniczy. Obszary zurbanizowane stanowią ok. 3,9% 

powierzchni gminy, grunty orne 49,06%, pozostałe użytki rolne 14,21% powierzchni 
gminy. W gminie Lelów nie ma większych zakładów przemysłowych. 

 
Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów gminy Lelów 

Lp. Sposób zagospodarowania Udział [%] 

1. Tereny mieszkaniowe 3,6 

2. Tereny przemysłowe 0,3 

3. Inne 3,0 

4. Lasy 25,9 

5. Grunty orne 49,1 

Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców Powierzchnia [km
2
] lub [ha] 

Biała Wielka 416 1712,73 

Celiny 80 87,07 

Drochlin 510 1392,45 

Gródek 42 472,65 

Konstantynów 84 259,97 

Lelów 1129 472,65 

Lgota Błotna 172 413,43 

Lgota Gawronna 120 297,2 

Mełchów 88 616,38 

Nakło 551 2393,68 

Paulinów 48 102,28 

Podlesie 535 1251,23 

Skrajniwa 123 402,49 

Staromieście 275 489,37 

Ślęzany 488 1012,05 

Turzyn 323 633,97 

Zbyczyce ( łącznie z Lelowem) 344,02 

Razem 4984 12 355,62 ha 
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Lp. Sposób zagospodarowania Udział [%] 

6. Sady 0,4 

7. Łąki 13,5 

8. Pastwiska 0,4 

9. Nieużytki 0,8 

10. Wody 0,3 

 
Przez teren gminy przebiegają następujące drogi: 
 droga krajowa DK 46 relacji Opole-Częstochowa-Szczeckociny-Kielce – dwa 

odcinki o łącznej długości 16,200 km, natężenie ruchu 3152 poj/h; 

 droga wojewódzka nr 794 relacji Kraków-Wolbrom-Koniecpol (w sumie 10,1 
km), natężenie ruchu: 1889 poj/dobę w kierunku Włoszczowej i 971 poj/dobę 
w kierunku Woźników; 

 droga wojewódzka nr 789 relacji Brusiek-Lelów (2,8 km) natężenie ruchu: 
1492 poj/dobę; 

 drogi powiatowe o łącznej długości 44,955 km– wykaz w tabeli nr 4; 
 drogi gminne od nr 689001 S do 689041 o łącznej długości 108,67 km. 
Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: 

 Kielce-Fosowskie; 
 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie. 

Obie linie są dwutorowe i zelektryfikowane, na terenie gminy nie ma stacji 
kolejowej. 
 

Tabela 4 Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Lelów 

Lp. 
Numer 
drogi 

Nazwa drogi 
Długość 

[km] 

1 1015 S Mzurów - Dąbrowno - Gawronna - DW 789 1,636 

2 1017 S DW 794 - Sokolniki - Kroczyce 0,800 

3 1096 S Przyrów - Podlesie - Drochlin 5,635 

4 1098 S Julianka - Konstantynów - Podlesie 6,503 

5 1099 S Koniecpol Stary - Zagacie - Podlesie 2,300 

6 1101 S Konstantynów - Teodorów - Sokole Pole 1,100 

7 1102 S Konstantynów - Mełchów - do DW 794 5,814 

8 1103 S od DW 794 - Wąsosz - Aleksandrów - Gródek 1,587 

9 1104 S od DK 46 - Biała Wielka - Gródek 6,169 

10 1105 S Nakło - do DP 1106 S 4,545 

11 1106 S Gródek - Przyłęk - Brzostek 3,015 
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12 1114 S Lelów - Turzyn - Wygiełzów 3,903 

13 1115 S Nakło - Siedliska - Zawadka - Zawada 1,948 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Częstochowie 

 
W 2014 roku gminę Lelów zamieszkiwało 4 984 osoby (stan na 31.XII, Urząd 

Gminy w Lelowie). 
Wg danych GUS, w 2014 r. w mieście zarejestrowanych było 311 podmiotów 

gospodarczych w systemie REGON.  
 

3.2. Diagnoza stanu środowiska gminy 

3.2.1. Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Położenie Gminy Lelów w regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki 2000): 

 Prowincja: Wyżyny Polskie 
o Podprowincja: Wyżyna Małopolska 

 Makroregion: Wyżyna Przedborska 

 Mezoregion: Próg Lelowski (342.13) 
 Mezoregion: Niecka Włoszczowska (342.14). 

 
Większość obszaru gminy położona jest w mezoregionie Progu Lelowskiego, który 

ciągnie się z północnego-wschodu na południowy zachód. Pod względem geologicznym 
jest to monoklinalne pasmo kredowe (piaskowce i margle), na których zalegają utworzy 
czwartorzędowe, w tym duży płat lessu. Próg jest rozczłonkowany, a jego wysokości 
względne wahają się między 10 a 35 m. 

Niewielka, wschodnia część gminy położona jest w obrębie Niecki Włoszczowskiej, 
w południowej części Wyżyny Przedborskiej. Pod względem budowy i ukształtowania 
powierzchni jest to misa o płaskim dnie i uniesionych brzegach. Kredowe podłoże pokryte 
jest zawydmionymi czwartorzędowymi piaskami, pomiędzy którymi występują tereny 
podmokłe i zatorfione. 

Rzeźbę obszaru Progu Lelowskiego stanowią rozległe wzniesienia ciągnące się 
w pasie Podlesie-Biała Wielka-Turzyn o spadkach 0-5% opadające łagodnie w kierunku 
doliny Pilicy w Niecce Włoszczowskiej. 

Południowo-zachodnia część gminy jest bardziej urozmaicona pod względem rzeźby 
terenu. Tworzy ją kopulaste, wapienne wyniesienie przedpola Wyżyny Częstochowskiej 
przykryte lessem o spadkach 5-10%. 

Rzeźba terenu jest urozmaicana przez doliny Białki i jej dopływu Białki Lelowskiej.  
Pod względem budowy geologicznej gmina Lelów leży na pograniczu Monokliny 

Śląsko-Krakowskiej zbudowanej z utworów triasu oraz jury i Niecki Miechowskiej, 
wypełnionej osadami kredy. 

Południowo-zachodnia część gminy leżąca w Monoklinie Śląsko-Krakowskiej 
zbudowana jest z utworów jury górnej, głównie wapieni, margli, łupki marglistych, 
z których zbudowane są kopulaste wzgórza przykryte cienką warstwą osadów 
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czwartorzędowych. Utwory kredowe występujące w północno-wschodniej części gminy 
leżą na utworach jury górnej. Osady kredy mają miąższość dochodzącą do ponad 200 m.  

W rejonie Lelowa znajduje się szereg wzniesień zbudowanych z utworów kredy, na 
których zalegają utwory czwartorzędowe, cechujące się zmienną miąższością. Plejstocen 
jest reprezentowany przez piaski i żwiry wodnolodowcowe w pasie Biała Wielka-Nakło, 
piaski rzeczne występują w północno-wschodniej części oraz lessy w południowej części 
gminy. Holocen jest reprezentowany przez mady rzeczne, torfy, namuły oraz piaski 
rzeczne i eoliczne. 

Na terenie gminy brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 

3.2.2. Warunki klimatyczne  

Według podziału Romera obszar gminy Lelów leży w strefie Wyżyn 
Środkowopolskich, w makroregionie ekoklimatycznym Wyżyny Małopolskiej. Klimat 
kształtuje się pod wpływem wyżyn oraz pod słabym modyfikującym wpływem gór i klimatu 
atlantyckiego. Obszar ten znajduje się w sąsiedztwie makroregionu podgórskiego – Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej oraz makroregionu gór niskich – Gór Świętokrzyskich, które 
wywierają wpływ na kształtowanie klimatu na terenie gminy. 

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnicze rolniczo-klimatyczne wg Gumińskiego 
gmina Lelów leży w zasięgu dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. Dzielnica ta charakteryzuje 
się następującymi cechami: 

 Średnia roczna temperatura powietrza 7,5-8°C; 
 Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 14-15°C; 
 Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca -2  ̶ -4; 
 Roczna amplituda temperatury 16-18°C; 

 Czas zalegania pokrywy śnieżnej – 60-70 dni; 
 Długość okresu wegetacyjnego 200-210 dni; 
 Średnioroczna suma opadów 600-700 mm; 
 Średnia liczba dni z opadem waha się od 150 do 160 dni; 
 Dominują wiatry z sektora zachodniego (SW, W i NW) wiejące w ok. 45% dni 

w roku oraz w ok. 25% wiatry z sektora wschodniego (SE, E i NE); 

 Średnia prędkość wiatru waha się między 2, a 3 m/s. 

3.2.3. Warunki glebowe  

W gminie Lelów występują gleby wytworzone z utworów czwartorzędowych: 
piasków, lessów, torfów, a także powstałe ze skał kredowych: margli i wapieni. Przeważają 
gleby pseudobielicowe i brunatne, które występują na obszarze całej gminy i stanowią 
45% jej powierzchni, około 35% powierzchni stanowią rędziny. Pozostałą powierzchnię 
zajmują gleby hydrogeniczne tj. torfy murszowo-mineralne i murszowate. 

 Gleby pseudobielicowe i brunatne – 45% powierzchni gminy 
Gleby powstałe z piasków luźnych i słabogliniastych zaliczono je do gruntów ornych 

słabych i najsłabszych V i VI kl. bonitacji gruntów ornych i kompleksu 6 żytni (żytnio-
ziemniaczany) słaby, kompleksu 7 żytni (żytnio-łubinowy) najsłabszy, kompleksu 9 – 
zbożowo pastewny słaby. Gleby wytworzone z piasków gliniastych i glin zaliczone zostały 
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do gruntów ornych średniej jakości (gorsze) IVa i IVb klasy bonitacji i kompleksu 5 – żytni 
dobry. Wytworzone z lessów zaliczone zostały do gruntów ornych dobrych, średnio 
dobrych i średniej jakości IIIa, IIIb i IVa kl. bonit. i kompleksu 2 – pszenno dobry. 

 Rędziny – 35% powierzchni gminy 
Zajmują największy obszar po glebach piaskowych i wytworzonych z lessów. 

Wytworzone są głównie z margli i wapieni kredowych. Rędziny zostały zaliczone do 
gruntów dobrych, średnio dobrych i średniej jakości IIIa, IIIb i IVa kl. bont. i kompleksu 4 
– żytni bardzo dobry. 

 Gleby hydrogeniczne – torfowe, murszowo-mineralne, mułowo-torfowe – 
około 20% powierzchni gminy 

Występują w dolinach rzecznych i w obniżeniach terenu, zaliczone zostały do IV 
klasy bonitacji użytków zielonych i kompleksu 2z – użytki zielone średnie. 

Na terenie gminy nie występują tereny, na których stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub ziemi. 

W 2012 r. dla terenu gminy wykonano opracowanie pt. „Stan Właściwości 
Agrochemicznych Gleb i Zanieczyszczeń Metalami Ciężkimi Gruntów na Użytkach Rolnych 
Starostwa Powiatowego Częstochowa w Gminie Lelów”, w tabeli nr 5 przedstawiono wyniki 
analiz chemicznych gleb. 

 
 

Tabela 5 Stan chemiczny gleb gminie Lelów* 

Nr 
punktu 

Miejscowość Parametr 

N mineralny B K Zn P Fe Mg Mn Cu Ni, 
Pb, 
Cd, 
Cr, 
Hg 

Potrzeby 
wapnowania 

0-
30 
cm 

60-
90 
cm 

60-
90 
cm 

1 Lelów bw w s n bn w bw s w s w d zw 

2 Staromieście n - bn n bn s n s s s n d ww 

3 

Staromieście  

(k. 
cmentarza) 

ś bn - n bn s bw s w s n d ow 

4 Ślęzany ś s n n s s bw s s s n d ow 

5 Ślęzany n n s s s s s s s s s d kw 

6 Lgota Błotna bw bw bw s s s bw s n w n d kw 

7 Ślęzany s s bn s n s w s s s n d kw 

8 Lgota Błotna bw bw bw n s s bw s bw s s d zw 

9 Lgota Błotna - - - n bn w bw w bn w s d zw 

10 Staromieście - - - n bn n bw w bn w n d zw 

11 Lelów w w bw n bn w n n bw s s d ow 
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Nr 
punktu 

Miejscowość Parametr 

N mineralny B K Zn P Fe Mg Mn Cu Ni, 
Pb, 
Cd, 
Cr, 
Hg 

Potrzeby 
wapnowania 

0-
30 
cm 

60-
90 
cm 

60-
90 
cm 

12 Lelów n w bw n n s bw n bn s n d ow 

13 Lelów bn bn n n w w bw n bn s s d zb 

14 Mełchów bw s n n n w bw n bn s s d zw 

15 
Mełchów 

(ujęcie wody) 

- bn s n n w bw n bn s s d ow 

16 

Drochlin 

(dzikie 
wysypisko) 

s w bw n s w bw n bn s s d zw 

17 Drochlin s bw bw s bn n s n bn s n d kw 

18 Celiny w bw bw n n w n n s s s d ow 

19 Podlesie s bw bw s n w s n bn s s d pw 

20 Podlesie w bw bw s bn s s n bn s n d kw 

21 Skrajniwa bw bn bw n n s s n n s n d ow 

22 Skrajniwa bw bw bw n bw w bw n n s s d zw 

23 Konstantynów bw bw bw s bn s w n bn s n d kw 

24 Konstantynów bw bw bw n bn s n n n s n d zw 

25 Podlesie 
- - - s bn w bw w bn s n d zw 

26 Podlesie 
- - - s bn w bw w bn n n d zw 

27 Drochlin n bw bw s w s s n s s s d kw 

28 Drochlin bw bw bw s bn  w n bn s w d kw 

29 Lelów - - - s bn s s s bn n n d zw 

30 Zbyczyce bn bw bw s s w bw n s s s d ow 

31 Biała Wielka w bw bw s n w bw n bn s s d kw 

32 Biała Wielka - bn - s s w w n s s s d pw 

33 
Biała Wielka 

(stawy) 

s bw s s bn w w s s s s d zw 

34 Biała Wielka s s s w bn w bw w n w s d zw 
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Nr 
punktu 

Miejscowość Parametr 

N mineralny B K Zn P Fe Mg Mn Cu Ni, 
Pb, 
Cd, 
Cr, 
Hg 

Potrzeby 
wapnowania 

0-
30 
cm 

60-
90 
cm 

60-
90 
cm 

35 Biała Wielka bn bn n w n w n n n s s d kw 

36 
Paulinów 

(sad)  

n bn n w bn s bn n n s s d pw 

37 Nakło s bn s s bn s s s n s n d pw 

38 Nakło bn bn n s n s w s n s n d pw 

39 Nakło n s s s s s s s n w n d kw 

40 Nakło bd - bn s n s n s n s n d kw 

41 
Nakło  

(porzeczka) 

bn n - s n s n s bn s s d kw 

42 Nakło bn bn - s n s n s bn s n d kw 

43 Turzyn w s s s n s s s bn s n d kw 

44 Turzyn s bw bn n s s bw n bn s n d ow 

45 Turzyn w bw bw s n s w s s s n d kw 

46 Turzyn bw bw bw s bn s s s s s n d pw 

47 Lelów bn bw bn s bn s n s bn s n d kw 

* Objaśnienia do oznaczeń w tabeli: 

 bn – bardzo niska zawartosć; 

 n – niska zawartość; 

 ś – średnia zawartość; 

 w – wysoka zawartość; 

 bw – bardzo wysoka zawartość; 
 d – dopuszczalna zawartość w glebie; 
 p – przekroczone normy zawartości w glebie; 
 kw – konieczne wapnowanie; 
 pw – potrzebne wapnowanie; 
 ww – wskazane wapnowanie; 

 ow – ograniczyć wapnowanie; 

 zw – wapnowanie zbędne. 

3.2.4. System obszarów i obiektów prawnie chronionych 

Na terenie gminy Lelów nie znajdują się żadne rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu. 

Na terenie gminy znajdują się trzy specjalne obszary ochrony:  
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 PLH240031 Białka Lelowska; 
 PLH260018 Dolina Górnej Pilicy; 
 PLH240016 Suchy Młyn. 

 
PLH240031 Białka Lelowska 

Rzeka Białka na odcinku Lelów-Wąsosz stanowi jeden z lepiej zachowanych cieków 
o charakterze pstrągowym w województwie śląskim. Krajobraz przez który płynie jest 
urozmaicony - są to łąki kośne i rolniczo wykorzystywane, fragmenty nieużytków, 
zbiorowiska leśne. Na odcinku Lelów - Aleksandrów brzeg porastają fragmenty łęgu 
z olchą czarną, wierzbami. Rzeka niesie czyste wody a koryto jest piaszczyste. Niektóre 
odcinki są uregulowane, na innych rzeka meandruje. Głębokość waha się w granicach 30-
70cm, czasami pojawiają się głębsze dołki. Z żyjących tutaj ryb na uwagę zasługuje pstrąg 
potokowy, kiełb, głowacz białopłetwy, śliz. Pod nawisami traw obserwować można sporo 
narybku. Spotykane są żaby "zielone" i żaba trawna. W strefie przybrzeżnej koryta 
miejscami pojawia się moczarka, manna mielec, pałka. W korycie w okolicy Aleksandrowa 
częste są zawady w postaci fragmentów zwalonych drzew. Brzegi porośnięte pałką 
szerokolistną, sadźcem konopiastym, wierzbówką, miejscami ostem. Rzeka Biała przed 
mostem w Wąsoszu jest w dobrej kondycji przyrodniczej. Piaszczyste dno jest czyste, 
podobnie jak płynąca woda. Na całym odcinku spotyka się ślady aktywności bobrów. 
W stawach hodowlanych w okolicy wsi Biała stwierdzono występowanie kumaka nizinnego 
i wydry. W najbliższym sąsiedztwie brak jest bezpośrednich obiektów mogących pogorszyć 
jej stan sanitarny. Zupełnie inny stan zaistniał po uruchomieniu węzła rozrządowego. 
Drastyczne ograniczenie przepływu wody w odcinku przyujściowym do Pilicy 
spowodowało, że życie biologiczne okresowo jest tam silnie zagrożone. Zmienia się 
głównie termika cieku. Jednocześnie wydanie kilku pozwoleń wodnoprawnych do 
korzystania z wody w celach hodowlanych w zdecydowany sposób ogranicza, z powodu 
minimalnych przepływów, możliwości prawidłowego funkcjonowania ekosystemu 
rzecznego na przyujściowym odcinku rzeki. 

Wielkość populacji minoga strumieniowego w chwili obecnej jest trudna do 
oszacowania, chociaż wydaje się być stosunkowo liczna (dotyczy to również bezimiennego 
potoku zasilającego Białkę). Rzeka jest czysta, miejscami występują rośliny wodne: 
moczarka, pałka. W wodzie występują larwy i bezkręgowce wodne zapewniające bazę 
pokarmową dla ryb. Z tych ostatnich w rzece występuje pstrąg potokowy, śliz, głowach 
białopłetwy, kiełb, płoć. Niektóre odcinki zarośnięte są zaroślami wierzbowymi 
i fragmentami łęgów nadrzecznych z olchą, brzozą, wierzbą, które stanowią miejsce 
licznego występowania drobnych ptaków śpiewających. Na tych odcinkach widoczna jest 
również intensywna działalność bobrów. Zgryzy są świeże. Na piaszczystych fragmentach, 
szczególnie w okolicy stawów hodowlanych obserwowano ślady żerowania wydry. 
Zważywszy na dobry stan ichtiofauny w cieku, gatunek ten z pewnością jest na tym 
terenie osiadły. Białka, ze względu na swoje walory przyrodnicze ma duże znaczenie dla 
utrzymania różnorodności przyrodniczej obszaru, przez który płynie. 

 
PLH260018 Dolina Górnej Pilicy 
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Obszar o powierzchni 11193,22 ha, obejmuje jeden z większych ciągów 
ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych dolinach rzecznych w kraju. Występują tu 
zbiorowiska łąkowe, lasy łęgowe, bory bagienne, a także bory chrobotkowe. Obszar ma 
znaczenie dla ochrony starorzeczy. Występują tu liczne populacje gatunków roślin 
chronionych i rzadkich. 

Dolina Górnej Pilicy należy do najistotniejszych ostoi fauny w Polsce środkowej. 
Swoje populacje mają tutaj: bóbr europejski, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg 
ukraiński, koza, głowacz białopłetwy, trzepla zielona, czerwończyk fioletek, zatoczek 
łamliwy, populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka i zatoczka łamliwego należą do 
kluczowych w skali kraju. 

Wśród rozlewisk w Dolinie Pilicy występują liczne mikrosiedliska dogodne dla 
występowania poczwarówki jajowatej i skójki gruboskorupowej. 

Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy dębowej, piskorza, modraszka 
telejusa, modraszka nausitousa.  

 
PLH240016 Suchy Młyn 

Obejmuje fragment doliny rzeki Pilicy w jej górnym biegu, o łącznej długości ok. 11 
km. Rzeka na tym odcinku nie jest uregulowana i płynie w głębokim, naturalnie 
wyżłobionym i silnie meandrującym korycie. Jest to jeden z ostatnich, niezmeliorowanych 
odcinków górnego biegu rzeki, gdzie zmiany antropogeniczne w samej dolinie są 
nieznaczne. Dolina jest płaska, bez wyraźnej strefy krawędziowej (do 1 km szerokości), 
a jej duże fragmenty są zabagnione. Do jej krawędzi miejscami dochodzą kompleksy 
leśne, które w dwóch miejscach, wąskimi pasami, oddzielają dolinę od rozległych torfowisk 
niskich: Białe Błota i Goleniowy. Rzeźba terenu ma charakter wypłaszczonej doliny 
rzecznej o wyraźnie zarysowanych czterech poziomach terasowych, z których każdy 
posiada inną budowę litologiczną z powodu różnic wieku i genezy. Najstarszy poziom 
zbudowany jest z piasków i żwirów wodnolodowcowych ze stadiału maksymalnego 
zlodowacenia środkowopolskiego. Poziom terasy nadzalewowej niższej zbudowany jest 
z piasków i żwirów deponowanych prawdopodobnie przez wody wolnopłynące w glacjale 
północnopolskim. Dwie pozostałe terasy zbudowane zostały prawdopodobnie na przełomie 
plejstocenu i holocenu, w wyniku akumulacji piasków i żwirów. Rzeka Pilica charakteryzuje 
się rytmiczną zmiennością prędkości nurtu oraz głębokości wody. Praca wykonywana przez 
rzekę (erozja wgłębna i boczna, transport materiału i jego akumulacja) przy ciągłym ruchu 
wody sprawia, że siedliska w samym korycie rzeki i w całej dolinie są bardzo różnorodne 
i dość często ulegają zmianom. Ta niezwykła różnorodność środowisk przekłada się na 
różnorodność funkcjonujących tu ekosystemów wodnych i lądowych. Spośród wszystkich 
siedlisk występujących w ostoi, największą powierzchnię zajmują siedliska łąkowe 
i zaroślowe (ogólnie 65% pokrycia), następnie lasy liściaste (21% pokrycia), siedliska 
rolnicze (ogólnie 10% pokrycia), a najmniej lasy iglaste (4% pokrycia). Szata roślinna 
"Suchego Młyna" w niemal 90% zdominowana jest przez zbiorowiska łąkowe i bagienne. 
Pozostały obszar zajmują bagienne lasy olchowe (łęgi i olsy) oraz różne postacie borów 
sosnowych (głównie bory świeże Leucobryo-Pinetum). Pomimo uregulowania w minionym 
okresie niektórych odcinków koryta, stan zachowania opisanego odcinka Pilicy i jej doliny 
jest dobry. Ze względu na występowanie szuwarowisk, podtopień i ogólnie trudną 
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dostępność brzegów, odcinek rzeki i doliny jest stosunkowo dobrze zabezpieczony przed 
penetracją. Również jego kondycja przyrodnicza nie budzi większych zastrzeżeń. 
Występują oczywiście zagrożenia dla funkcjonowania tutejszych siedlisk, lecz w większości 
mają one charakter potencjalny albo związane są z czynnikami zewnętrznymi, nie zaś 
zlokalizowanymi bezpośrednio na SOO "Suchy Młyn". Największym problemem w ostoi jest 
niekorzystna zmiana łąk ekstensywnie użytkowanych na ziołorośla, głównie o charakterze 
Filipendulion, a w dalszej konsekwencji zarastanie otwartych siedlisk murawowych przez 
samosiew drzew i krzewów. 

 
Ponadto na terenie gminy znajduje się jeden użytek ekologiczny: 

Dąbrowa – utworzony na powierzchni 12,97 ha w celu ochrony torfowiska ze stanowiskami 
regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin (Rozporządzenie nr 32/2003 
Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 2003 roku – Dz.U. nr 111, poz. 3409). 

 
W tabeli nr 6 przedstawiono pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy. 
 

Tabela 6 Pomniki przyrody na terenie gminy Lelów (stan na 31.07.2014) 

Nazwa pomnika 
przyrody 

Data 
utworzenia 
pomnika 
przyrody 

Obowiązująca podstawa 
prawna 

Opis pomnika 
przyrody 

Obwód na 
wysokości 

1,3 m 

Klon zwyczajny 2015-07-16 
Uchwała Nr IX/90/2015 
Rady Gminy Lelów 

Dwa klony 
zwyczajne (Acer 
platanoides) 

378, 350 

Lipa 
drobnolistna 

2002-06-17 

Rozporządzenie nr 40/02 
Wojewody Śląskiego 
z 17.06.2002r. Dz. U. Woj. 
Śl. z 2002r. nr 47, poz. 1610 

Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 
grupa obwody 290, 
365cm 

290, 365 

Lipa 
drobnolistna 

1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 
obwód 510cm 

510 

Buk zwyczajny 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Buk zwyczajny 
(Fagus sylvatica) 
obwód – 375cm 

375 

Dąb szypułkowy 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 
obwód 353cm 

353 
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Nazwa pomnika 
przyrody 

Data 
utworzenia 
pomnika 
przyrody 

Obowiązująca podstawa 
prawna 

Opis pomnika 
przyrody 

Obwód na 
wysokości 

1,3 m 

Klon pospolity 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Klon pospolity 
(Acer platanoides) 
obwód 310cm 

310 

Jesion wyniosły 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Jesion wyniosły 
(Fraxinus excelsior) 
obwód 350cm 

350 

Grupa drzew 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

wielogat. grupa – 4 
szt. wiąz polny – 
280cm miłorząb 
dwuklapowy 230cm 
tulipanowiec am. 
260cm platan 
klonolistny 430cm 

280, 230, 
260, 430 

Dereń jadalny 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5.– zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Dereń jadalny 
(Cornus mas) 
pojedyncze – 
108cm  

108 
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Rysunek 2 Gmina Lelów na tle obszarów chronionych (kolor niebieski) i korytarzy 

ekologicznych (kolor zielony) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

3.2.5. Korytarze ekologiczne 

Teren gminy jest przecięty w kierunku wschód-zachód przez korytarz ekologiczny 
Częstochowa – wschód GKPdC-4. Korytarz ten łączy Jurę Krakowsko-Częstochowską 
z Mazowszem i górami Świętokrzyskimi. 

 

3.2.6. Zasoby kopalin 

Według bazy danych MIDAS na terenie gminy brak udokumentowanych złóż 
surowców mineralnych. 

3.2.7. Zasoby wodne 

3.2.7.1. Wody powierzchniowe 

Gmina Lelów położona jest w dorzeczu Pilicy, lewostronnego dopływu Wisły. Przez 
obszar gminy przebiega dział wodny I rzędu rozdzielający dorzecza Wisły i Odry. Część 
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gminy położona w dorzeczu Odry odwadniana jest przez rzekę Kozyrkę. Środkową 
i północną część gminy odwadnia rzeka Białka wraz z dopływami.  

Na terenie gminy brak większych zbiorników wodnych, jedynie na rzece Białce 
znajduje się kompleks stawów hodowlanych o powierzchni 88,21 ha. Na obszarze gminy 
stosunkowo gęsta jest sieć rowów melioracyjnych, obszary zmeliorowane: 

 północno-zachodnia część gminy, od południa obszar ten ograniczony jest 
drogą krajową nr 46, od zachodu drogą gruntową Staromieście – Bożkowe 
Niwy, jest to źródłowy obszar rzeki Kozyrki, jest to jednocześnie obszar 
narażony na zalewy wód; 

 na północ od Turzyna, pomiędzy rzekami Białką Lelowską a Ciekiem od 
Irządz; 

 w północnej części gminy, obszar ograniczony od południa miejscowością 
Podlesie; 

 na wschód od Drochlina, jest to jednocześnie obszar narażony na zalewy 
wód; 

 pomiędzy Konstantynowem a rzeką Kozyrką, jest to jednocześnie obszar 
narażony na zalewy wód; 

 w południowo wschodniej części gminy, pomiędzy rzeką Białką na zachodzie 
a granicą gminy na wschodzie. 
 

Rysunek 3 Sieć rzeczna gminy Lelów (granice gminy oznaczono czerwoną linią) 
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Na terenie gminy znajduje się jeden zbiornik retencyjny „Lelów” na rzece 

Lgoczanka w miejscowości Lelów. Parametry zbiornika: 

 Powierzchnia zlewni 6,60 ha; 
 Objętość wody 166 tys. m3; 
 Średnia głębokość 2,51 m; 
 Zasięg cofki dynamicznej 1+570 m;  
 Wysokość piętrzenia 6,80 m; 
 Długość zapory czołowej 107 m. 

Badań i  oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach państwowego 
monitoringu środowiska, który na terenie województwa śląskiego prowadzony jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Badaniami objęte są jednolite 
części wód powierzchniowych (JCWP). Na terenie gminy Lelów monitoringiem objęta jest 
rzeka Pilica (PLRW20009254157). 

 
Tabela 7 Ocena JCWP za 2014 rok (Pilica powyżej dopływu spod Nakła m. Łąkietka) 

Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

Elementy 
biologiczne 

Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO) 

1 0,421 0,421 0,421 

Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR) 

1 33,23 33,23 33,23 

Makrobezkręgowce bentosowe 1 0,803 0,803 0,803 

Stan fizyczny 

Temperatura (
o
C) 8 5,2 18,7 12 

Barwa (mg/l Pt) 6 10 20 16 

Zawiesina ogólna (mg/l) 6 8,8 33 18 

Warunki tlenowe  
i zanieczyszczenia 

organiczne 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 8 8,2 11 9,5 

BZT5 (mg O2/l) 8 2,3 8,8 4,7 

ChZT-Mn (mg O2/l) 6 4,2 9,9 7 

OWO (mg C/l) 8 4,5 11 7,2 

ChZT - Cr (mg O2/l) 6 13 29 20,5 

Zasolenie 

Przewodność w 20
o
C (uS/cm) 8 419 461 437 

Substancje rozpuszczone (mg/l) 8 316 383 347 

Siarczany (mg SO4/l) 6 22,3 34,2 26,9 

Chlorki (mg Cl/l) 6 13,2 18,1 15,6 

Wapń (mg Ca/l) 6 93,4 101 96,3 

Magnez (mg Mg/l) 6 3,49 4,47 3,9 
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Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

Twardość ogólna (mg CaCO3/l) 8 232 253 241 

Zakwaszenie 

Odczyn pH 8 7,1 7,7 7,1 - 7,7 

Zasadowość ogółna (mg 
CaCO3/l) 

6 191 207 199,5 

Substancje 
biogenne 

Azot amonowy (mg N-NH4/l) 8 <0,2 0,33 0,17 

Azot Kjeldahla (mg N/l) 8 0,59 1,06 0,81 

Azot azotanowy (mg N-NO3/l) 8 2 2,92 2,39 

Azot azotynowy (mg N-NO2/l) 6 0,021 0,066 0,04 

Azot ogólny (mg N/l) 8 2,9 3,8 3,25 

Fosforany (mg PO4/l) 8 0,127 0,32 0,207 

Fosfor ogólny (mg P/l) 8 0,057 0,19 0,135 

Specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne 
i niesyntetyczne 

Aldehyd mrówkowy (mg/l) 4 <0,015 0,026 0,019 

Arsen (mg As/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Bar (mg Ba/l) 4 0,022 0,038 0,029 

Bor (mg B/l) 4 <0,08 <0,08 <0,08 

Chrom sześciowartościowy (mg 
Cr

+6
/l) 

4 <0,003 <0,003 <0,003 

Chrom ogólny (suma +Cr3 
i +Cr6) (mg Cr/l) 

4 <0,003 <0,003 <0,003 

Cynk (mg Zn/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Miedź (mg Cu/l) 4 <0,005 0,013 0,006 

Fenole lotne (indeks fenolowy) 
(mg/l) 

4 <0,001 0,002 0,001 

Węglowodory ropopochodne - 
indeks olejowy (mg/l) 

4 <0,05 <0,05 <0,05 

Glin (mg Al/l) 4 <0,05 0,229 0,076 

Cyjanki wolne (mg CN/l) 4 <0,005 0,0053 0,003 

Cyjanki związane (mg Me (CNx/l) 4 <0,005 <0,005 <0,005 

Molibden (mg Mo/l) 4 <0,005 <0,005 <0,005 

Selen (mg Se/l) 4 <0,003 <0,003 <0,003 

Srebro (mg Ag/l) 4 <0,0015 <0,0015 <0,0015 

Tal (mg Tl/l) 4 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
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Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

Tytan (mg Ti/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Wanad (mg V/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Antymon (mg Sb/l) 4 <0,0006 <0,0006 <0,0006 

Fluorki (mg F/l) 4 <0,1 0,24 0,143 

Beryl (mg Be/l) 4 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Kobalt (mg Co/l) 4 <0,005 <0,005 <0,005 

Cyna (mg Sn/l) 4 <0,05 <0,05 <0,05 

Substancje 
priorytetowe 

Alachlor (µg/l) 12 <0,09 <0,09 <0,09 

Antracen (µg/l) 12 <0,03 <0,03 <0,03 

Atrazyna (µg/l) 12 <0,03 <0,03 <0,03 

Benzen (µg/l) 12 <2,5 <2,5 <2,5 

Difenyloetery bromowane (µg/l) 12 <0,0005 0,0018 0,0008875 

Kadm i jego związki (µg/l) 12 <0,02 <0,02 <0,02 

C10-13 -chloroalkany (µg/l) 12 <0,4 <0,4 <0,4 

Chlorfenwinfos (µg/l) 12 <0,01 <0,01 <0,01 

Chlorpyrifos (µg/l) 12 <0,009 <0,009 <0,009 

1,2-dichloroetan (EDC) (µg/l) 12 <3 <3 <3 

Dichlorometan (µg/l) 12 <6 <6 <6 

Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) 
(µg/l) 

12 <0,65 <0,65 <0,65 

Diuron (µg/l) 12 <0,06 <0,06 <0,06 

Endosulfan (µg/l) 12 <0,005 <0,005 <0,005 

Fluoranten (µg/l) 12 <0,03 0,048 0,0205 

Heksachlorobenzen (HCB) (µg/l) 12 <0,003 <0,003 <0,003 

Heksachlorobutadien (HCBD) 
(µg/l) 

12 <0,03 <0,03 <0,03 

Heksachlorocykloheksan (HCH) 
(µg/l) 

12 <0,006 <0,006 <0,006 

Izoproturon (µg/l) 12 <0,09 <0,09 <0,09 

Ołów i jego związki (µg/l) 12 <2 <2 <2 

Rtęć i jej związki (µg/l) 12 <0,015 0,027 0,011 
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Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

Naftalen (µg/l) 12 <0,7 <0,7 <0,7 

Nikiel i jego związki (µg/l) 12 <5 <5 <5 

Nonylofenole (µg/l) 12 0,04 0,17 0,09333333 

Oktylofenole (µg/l) 12 <0,002 0,02 0,00991667 

Pentachlorobenzen (µg/l) 12 <0,00035 <0,00035 <0,00035 

Pentachlorofenol (PCP) (µg/l) 12 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo(a)piren (µg/l) 12 <0,015 <0,015 <0,015 

Benzo(b)fluoranten (µg/l) 12 <0,004 0,0062 0,003 

Benzo(k)fluoranten (µg/l) 12 <0,004 <0,004 <0,004 

Benzo(g,h,i)perylen (µg/l) 12 <0,0006 0,0046 0,0018 

Indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) 12 <0,0006 0,0061 0,0019 

Symazyna (µg/l) 12 <0,03 <0,03 <0,03 

Związki tributylocyny (µg/l) 12 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Trichlorobenzeny (TCB) (µg/l) 12 <0,12 <0,12 <0,12 

Trichlorometan (chloroform) 
(µg/l) 

12 <0,75 <0,75 <0,75 

Trifluralina (µg/l) 12 <0,009 <0,009 <0,009 

Inne substancje 
zanieczyszczające 

(według KOM 
2006/0129 COD) 

Tetrachlorometan (µg/l) 12 <3,6 <3,6 <3,6 

Aldryna (µg/l) 12 <0,003 <0,003 <0,003 

Dieldryna (µg/l) 12 <0,004 <0,004 <0,004 

Endryna (µg/l) 12 <0,001 <0,001 <0,001 

Izodryna (µg/l) 12 <0,002 <0,002 <0,002 

DDT - izomer para-para (µg/l) 12 <0,003 <0,003 <0,003 

DDT całkowity (µg/l) 12 <0,0075 <0,0075 <0,0075 

Trichloroetylen (µg/l) 12 <3 <3 <3 

Tetrachloroetylen (µg/l) 12 <3 <3 <3 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

3.2.7.2. Wody podziemne 

Na obszarze gminy Lelów występują trzy piętra wodonośne: czwartorzędowe, 
kredowe i jurajskie. 

Id: 43D1A33E-5460-469F-ACC7-C2A38FEBEAFA. Podpisany Strona 43



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 
 

 43 

Piętro czwartorzędowe zbudowane jest z piaszczystych i żwirowych warstw 
wodonośnych. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu zwierciadło wody występuje 
przeważnie w graniach 0-1 m p.p.t., na pozostałym obszarze zwierciadło wody występuje 
głębiej, do 2 m p.p.t. Potencjalna wydajność studni tego poziomu wynosi od kilku do 
kilkunastu m3/h. 

Piętro kredowe występuje w północno-wschodniej części gminy. Poziom 
wodonośny związany jest z utworami kredy górnej (margle, wapieni, opoki – mastrychtu, 
kampanu i santonu). Jest to poziom szczelinowy występujący na głębokości do 20 m. 
Uzyskiwane wydajności są rzędu od kilku do kilkudziesięciu m3/h. 

Piętro jurajskie występujące w północno-zachodniej części gminy tworzą 
szczelinowate, spękane wapienie i margle. Są to wody podziemne szczelinowo-krasowe. 
Główny poziom użytkowy występuje na głębokościach od kilku do 100 m p.p.t. Przeciętne 
wydajności wahają się od kilku do 120 m3/h w dolinie Białki. Zasilanie poziomu odbywa się 
drogą infiltracji wód atmosferycznych poprzez warstwy czwartorzędowe i kredowe lub 
bezpośrednio w strefie wychodni utworów górnojurajskich. 

Na terenie gminy występują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP): 
 GZWP 326 Zbiornik Częstochowa w południowo-zachodniej części gminy; 
 GZWP 408 Niecka Miechowska zajmujący północną, środkową i wschodnią 

część gminy. 
Badaniami objęte są jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Teren gminy 

Lelów znajduje się na obszarze 3 jednolitych części wód podziemnych: 
 PLGW650095 
 PLGW2300119 

 PLGW230097 
Na terenie gminy Lelów w 2014 monitoringiem objęty był jeden punkt pomiarowy 

„Mełchów” położony na terenie JCWPD nr 95 i GZWP 408. Wodę zaliczono do III klasy 
jakości. 

Tabela 8 Wyniki badań parametrów fizykochemicznych wód podziemnych w 2014 r. 

Wskaźnik Jednostka Metodyka Wynik 

Temperatura °C PB-T/17 wyd.1 z dnia 27.05.2006 10,4 

Odczyn pH - PN-90/C-04540/01 6,9 

Tlen rozpuszczony mgO2/l PN-EN 25814:1999 7,3 

Potencjał redox mV PB-T/14 z dn. 19-04-2004 140 

PEW w 20
0
C µS/cm PN-EN 27888 : 1999 453 

Sód mg Na/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 6,1 

Potas mg K/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 7,7 
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Wskaźnik Jednostka Metodyka Wynik 

Wapń mg Ca/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 82 

Magnez mg Mg/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 1,4 

Arsen mg As/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. <0,01 

Cynk mg Zn/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. <0,010 

Miedź mg Cu/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. <0,005 

Bar mg Ba/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 0,03 

Bor mg B/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. <0,08 

Mangan mg Mn/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. <0,005 

Chrom ogólny mg Cr/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. <0,005 

Żelazo ogólne mg Fe/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 0,015 

Glin mg Al/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 0,02 

Nikiel mg Ni/l PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 r. 0,01 

Ołów mg Pb/l PN-EN ISO 15586:2005 <0,0010 

Kadm mg Cd/l PN-EN ISO 15586:2005 <0,00002 

OWO mg C/l PN-EN 1484:1999 1,3 

Azotany mg N03/l PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 r. 30 

Azotyny mg N02/l PN-EN ISO 13395:2001 <0,010 

Amoniak  mg NH4/l PN-EN ISO 11732:2007 <0,10 

Fosforany rozp. mg PO4/l PN-EN ISO 15681-1:2006 1,2 

Fluorki mg F/l PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 r. 0,24 

Chlorki mg Cl/l PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 r. 15 
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Wskaźnik Jednostka Metodyka Wynik 

Siarczany mg SO4/l PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 r. 54 

Wodorowęglany mg HCO3/l PB-F/10 wyd. 1 z dn. 02.01.2006 r. 170 

Rtęć mg Hg/l 46.3wyd.1/1.02.2008   

Źródło: WIOŚ Katowice 

3.2.7.3. Tereny zalewowe i zagrożenie powodziowe 

Według aktualnych danych Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie 
gminy brak obszarów zagrożonych podtopieniami. 

Z analizy mapy hydrograficznej wynika, że na terenie gminy Lelów występują 
następujące obszary zagrożone podtopieniami: 

 Białka Lelowska od źródeł po Staromieście; 
 północno-zachodnia część gminy, od południa obszar ten ograniczony drogą 

krajową nr 46, od zachodu drogą gruntową Staromieście – Bożkowe Niwy, 
jest to źródłowy obszar rzeki Kozyrki, sieć rowów melioracyjnych przecina 
dział wodny I rzędu; 

 na wschód od Drochlina, ograniczone na wschodzie rzeką Białką; 
 pomiędzy miejscowością Konstantynów a rzeką Kozyrką; 
 na wschodniej granicy gminy, wzdłuż Pilicy; 

 na północ od miejscowości Turzyn pomiędzy rzekami Białka Lelowska 
i ciekiem od Irządz. 

Na terenie gminy brak wałów przeciwpowodziowych. 
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Rysunek 4 Obszary zagrożone powodzią w gminie Lelów (obszary zagrożone powodzią 

zaznaczono kolorem pomarańczowym) 

 
Źródło: Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – ETAP I – Rzeka Pilica, RZGW 
Warszawa 2006 

3.2.8. Gospodarka wodno-ściekowa 

3.2.8.1. Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie gminy Lelów występują obszary niezwodociągowane – miejscowości 
Paulinów i Gródek.  Długość sieci wodociągowej wynosi 102,4 km.  Wskaźnik 
zwodociągowania, oznaczający stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody 
wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców, wynosi ok. 90% (oszacowano na podstawie 
danych GUS za rok 2013). W 2013 r. zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach 
domowych wynosiło 21 m3/mieszkańca/rok (GUS, dane za rok 2013). 

Gmina zaopatrywana jest w wodę z trzech ujęć wody podziemnej. Charakterystykę 
ujęć wody przedstawiono w tabeli nr 9. 
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Tabela 9 Ujęcia wody w gminie Lelów 

Nazwa 
ujęcia 

Lokalizacja 
Rodzaj 

(podziemne/ 
powierzchniowe) 

Wydajność Obsługiwane miejscowości 

Lelów Działka nr 

514/1 i 522/2 

Podziemne Studnia S2 - 65m
3
/h 

Studnia S2 – 29,54 

m
3
/h 

Lelów, Biała Wielka, Turzyn, 

Staromieście Ślęzany, Lgota 

Błotna, Lgota Gawronna,  

Mełchów  Działka 114/1 Podziemne 24 m
3
/h Mełchów, Podlesie, 

Skrajniwa, Konstantynów, 

Celiny, Drochlin,  

Nakło Działki nr 542 

i 544/1 

Podziemne 25 m
3
/h Nakło 

 
Tabela 10 Liczba przyłączy wodociągowych w poszczególnych sołectwach (dane Urzędu Gminy) 

Zwodociągowanie miejscowości Liczba przyłączy 

Paulinów 0 

Gródek 0 

Lelów 441 

Konstantynów 41 

Skrajniwa 61 

Turzyn 98 

Podlesie  189 

Drochlin 181 

Celiny 14 

Ślęzany  138 

Lgota Błotna 48 

Lgota Gawronna 34 
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Zwodociągowanie miejscowości Liczba przyłączy 

Staromieście 59 

Biała Wielka 257 

Mełchów 68 

Nakło 211 

Razem w całej gminie: 1840 

 

3.2.8.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Wskaźnik skanalizowania gminy Lelów, oznaczający stosunek liczby mieszkańców 
podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców, w 2014 r. wynosił 
23% (obliczono na podstawie aktualnej liczby ludności i liczby ludności korzystającej z sieci 
kanalizacji sanitarnej w 2013 r. wg GUS). Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy wynosi 10,0 km, do sieci kanalizacji sanitarnej podłączona jest tylko miejscowość 
Lelów – jest 261 przyłączy.  

W 2013 r. na terenie gminy zostało wytworzonych 28 000 m3 ścieków (GUS, 2015). 
Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków odbierająca ścieki 
z miejscowości Lelów: 

 Ilość odbieranych ścieków 110-145 m3/dobę; 
 Przepustowość 150 m3/dobę; 
 Technologia oczyszczania: mechaniczno-biologiczna; 
 Stopień redukcji zanieczyszczeń: BZT5 98%, CHZT5 92%, zawiesina 93%; 
 Ilość wytwarzanych osadów ściekowych: 12 Mg/rok; 
 Sposób zagospodarowania osadów ściekowych: rolniczy; 
 Odbiornik ścieków oczyszczonych: Białka Lelowska. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 14 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura 

w Częstochowie przeprowadził w gminie kontrolę w zakresie gospodarki ściekami 
komunalnymi, która objęła: 

 Oczyszczalnię ścieków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
Jana Brzechwy w Bogumiłku – Biała Wielka 208 A; 

 Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Lelowie. 
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania ściekami 

komunalnymi. 
W 2015 WIOŚ ponownie przeprowadził kontrolę funkcjonowania gminnej 

oczyszczalni ścieków. Przekazana do analizy próbka oczyszczonych ścieków wskazywała na 
możliwość występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości w próbce średnio-dobowej, 
a w konsekwencji na negatywną roczną ocenę spełniania warunków posiadanego 
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pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto w ściekach przekroczone były wskaźniki 
zanieczyszczeń: azot amonowy oraz azot ogólny. 

Ponadto w czasie kontroli przeprowadzono badania biologiczne Białki Lelowskiej 
w punktach zlokalizowanych 50 m powyżej i poniżej wylotu ścieków. Kontrola wykazała 
pogorszenie jakości hydrobiologicznej wód rzeki w punkcie zlokalizowanym poniżej wylotu 
ścieków z oczyszczalni. 

3.2.9. Powietrze atmosferyczne 

Emisja komunikacyjna 
Źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, 
węglowodory, pyły, metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza 
atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne jest również 
zapylenie powstające na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni 
dróg. Emisja komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, 
głównie ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe.  

Na terenie gminy Lelów zagrożenie ze strony komunikacji stanowią przede 
wszystkim droga krajowa nr 46 oraz drogi wojewódzkie nr 794 i 789, jak i liczne drogi 
powiatowe, które przebiegają przez teren gminy.  

 
Emisja niska 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie Lelów jest emisja toksycznych 
substancji z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece domowe nie 
posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych źródeł jest 
trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. 
Spala się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które są 
źródłem emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest niepełny i zachodzi w stosunkowo 
niskich temperaturach. Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości 
popiołu (ok. 20%), siarki (1-2%) oraz azotu (1%). 
 

Zaopatrzenie w gaz i ciepło 
Na terenie gminy nie ma sieci gazowej i ciepłowniczej. 
 

Jakość powietrza 
 

Ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Organem odpowiedzialnym jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
który co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrza w poszczególnych 
strefach, w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 
1031). Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) strefę 
stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tysięcy, pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład 
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miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. Obszar gminy 
Lelów wchodzi w skład strefy śląskiej PL2405. 

Ocenę dla roku 2014 wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia, 
które obejmują: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, ołów, arsen, nikiel, kadm, 
benzo(a)piren, pył PM10, pył PM2,5, ozon, tlenek węgla. Od roku 2008 zakres oceny jest 
poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu. 

Natomiast w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono: dwutlenek siarki SO2, 
tlenki azotu NOX, ozon O3 określony współczynnikiem AOT40.  

W rocznej ocenie jakości powietrza, wydziela się strefy, w zależności od wielkości 
stężeń zanieczyszczeń. Strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia normy) zaliczono 
do klasy C, dla której istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia programów ochrony 
powietrza (POP). Klasy stref wydzielone na podstawie analizy stężeń: 

 Klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych,  

 Klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają 
poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji, 

 Klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają 
poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines 
tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony - 
poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe.) 

W przypadku klasyfikacji stref dla celów długoterminowych stosuje się natomiast 
dwuklasową skalę: 

 Klasa D1 - jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 
długoterminowego,, 

 Klasa D2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu 
długoterminowego. 

 
Tabela 11 Wynikowe klasy strefy śląskiej, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. z uwzględnieniem 

kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

SO2 NO2 CO C6 H6 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni B(a)P O3 

A A A A C C A A A A C C 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy śląskiej za 2014 r., z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, nie stwierdzono przekroczeń dla: 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu. 
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W 2014 r. stwierdzono niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 
benzo(a)pirenu B(a)P i ozonu. Źródłem wysokich stężeń pyłu zawieszonego 
i benzo(a)pirenu są procesy spalania paliw w celach grzewczych, w szczególności 
w paleniskach sektora komunalno-bytowego. Stężenia te w okresie zimnym są znacznie 
wyższe niż w sezonie ciepłym.  
 

Tabela 12 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych 

dla SO2 i NOx pod kątem ochrony roślin za 2014 r. 

Klasa dla obszarów ze względu na poziom 
dopuszczalny SO2 

Klasy dla obszarów ze względu na poziom 
dopuszczalny NOx 

A A 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

 
  

Tabela 13 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych 

dla O3 pod kątem ochrony roślin za 2014 r. 

Poziom docelowy dla roku 2013 
Poziom celów długoterminowych 

dla roku 2020 

A D2 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

 
W ocenie jakości powietrza za rok 2014 dla strefy śląskiej z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin, nie stwierdzono przekroczeń dla: 
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu.  

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony Środowiska dla stref, w których poziom 
substancji w powietrzu odpowiednio przekracza poziom dopuszczalny powiększony 
o margines tolerancji lub poziom docelowy (strefy klasy C), zarząd województwa, 
obowiązany jest określić, w drodze uchwały, program ochrony powietrza (POP), mającego 
na celu osiągnięcie dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu. 
W wyniku oceny rocznej obejmującej rok 2014, na liście stref zakwalifikowanych do 
opracowania POP znalazła się strefa śląska - ze względu na pył PM10, pył PM2,5 i B(a)P 
(kryterium ochrony zdrowia). 

3.2.10. Hałas 

Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Występujący 
w środowisku naturalnym hałas spowodowany ludzką działalnością można podzielić na: 

 hałas komunikacyjny; 
 hałas przemysłowy (instalacyjny). 

Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie 
i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, 
prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie 
terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj 
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sąsiadującej z trasą zabudowy. Ten typ hałasu stanowi w gminie Lelów największą 
uciążliwość dla środowiska i ludności, w szczególności tej, zamieszkałej wzdłuż głównych 
dróg. 

Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. 
Poziomy dźwięków, których źródłem są środki komunikacji drogowej i kolejowej, wynoszą 
od 75 do 95 dB. W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów przedstawiają się 
następująco: 

 pojazdy jednośladowe 79–87 dB; 

 samochody ciężarowe 83–93 dB; 
 autobusy i ciągniki 85–92 dB; 
 samochody osobowe 75–84 dB; 
 maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB; 
 wozy oczyszczania miasta 77–95 dB. 

Głównym źródłem hałasu na obszarze gminy jest ruch samochodowy, zwłaszcza 
ruch na drodze krajowej nr 46 relacji Opole-Kielce. Odcinek tej drogi przebiegający przez 
teren gminy powoduje istotne pogorszenie klimatu akustycznego w jej pobliżu. Dużym 
źródłem hałasu jest również ruch na drogach wojewódzkich nr 794 i 789. Zarówno droga 
krajowa nr 46, jak i drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie gminy Lelów nie są 
wyposażone w ekrany akustyczne. 

Na klimat akustyczny wpływa również hałas kolejowy. Przez gminę przebiegają 
dwie linie kolejowe wykorzystywane dla transportu pasażerskiego i towarowego. Zasięg 
uciążliwości hałasowej linii kolejowych może sięgać nawet do 300 m.  

Na terenie gminy nie były prowadzone badania poziomu hałasu przy drogach. 
Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju 

maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz 
wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasów instalacyjnych 
zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, 
urządzenia klimatyzacyjne itp.), a także - urządzenia nagłaśniające w lokalach 
gastronomicznych i rozrywkowych. Na terenie gminy Lelów nie funkcjonują duże zakłady 
przemysłowe, które mogłyby być źródłem hałasu. 

3.2.11. Pola elektromagnetyczne 

Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego 
negatywny wpływ na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje 
elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia 
diagnostyczne, niektóre urządzenia przemysłowe.  

Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem 
obiektów radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii 
komórkowych pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych 
występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich 
zainstalowania.  
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Tabela 14 Stacje telefonii komórkowej na terenie gminy Lelów 

Lp. Adres ID stacji Sieć Technologie 

1 Skrajniwa 9851 
Orange, T-

Mobile 
GSM900, UMTS900 

2 Nakło 52189 
T-Mobile, 
Orange 

GSM900, UMTS900 

3 Biała Wielka 52137 
T-Mobile, 
Orange 

GSM900, UMTS900 

4 Lelów, ul. Szczekocińska 2433 
Orange, T-

Mobile 
GSM900, UMTS90 

5 Lelów, ul. Koniecpolska CZE2011 PLAY 
GSM900, GSM 1800, 
UMTS900, UMTS2100, 
LTE1800 

6 Lelów, ul. Koniecpolska 22409 
PLUS, 
AERO2 

GSM900 

Źródło: http://mapa.btsearch.pl 

 
W 2012 roku wykonano w Lelowie, na Placu Partyzantów badanie poziomu pól 

elektromagnetycznych. – nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych. Wyniki pomiaru przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Tabela 15 Wyniki badania poziomu pól elektromagnetycznych w Lelowie w 2012 r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Współrzędne 
geograficzne 

Średnia arytmetyczna zmierzonych 
wartości skutecznych natężeń pola 

elektromagnetycznego 

Niepewność 
pomiarów 

V/m ±V/m 

Plac Partyzantów, Lelów 
N 50° 40’ 59,8” 
E 19° 37’26,6” 

0,17 0,03 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

3.2.12. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie 
(Dz.U.2013.1399 z późn. zm.), od 1 lipca 2013 r. wprowadzony został nowy system 
gospodarki odpadami, w którym gminy zobowiązane zostały do objęcia wszystkich 
właścicieli nieruchomości z jej terenu zorganizowanym systemem gospodarki odpadami. 
Zadaniem gmin było utworzenie warunków do wykonywania prac związanych 
z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac 
przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych. 

Celem wprowadzenia nowego systemu było umożliwienie realizacji następujących 
celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

  Gospodarowanie odpadami w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje 
do przetwarzania odpadów; 

 Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 
szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku 
energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 
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 Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji 
ograniczenie składowania tych odpadów; 

 Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych; 

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 
 Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami. 
Zgodnie z nowym systemem, na terenie województwa wyznaczone zostały Regiony 

gospodarki odpadami komunalnymi. Art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. ) definiuje pojęcie regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Region gospodarki odpadami komunalnymi to określony w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców. Regionem 
gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 
mieszkańców. Natomiast regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to 
zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego, przez co najmniej 120 000 
mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.  

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” teren 
województwa śląskiego został podzielony na 4 regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi. Teren gminy Lelów wchodzi w skład Regionu 1. Regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu 1 stanowi Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.. W skład instalacji wchodzą: 

 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych; 

 Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 
i innych bioodpadów; 

 Instalacja do składowania odpadów; 
 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych; 
 Stacja Rozbiórki Odpadów Wielkogabarytowych; 
 Stacja Rozdrabniania Odpadów Remontowo-Budowlanych; 
 Składowisko odpadów komunalnych. 

Gmina Lelów samodzielnie realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami. 
Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy, od 1 lipca 2015, prowadzi 

przedsiębiorstwo P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów. 
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są wszyscy właściciele 

nieruchomości zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne. 

Na mocy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelów” 
(stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIII/233 z 18.01.2013 r. zmienionego 
uchwałami Rady Gminy Lelów nr XLIX/373/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. i XLV/338/2013 
z dnia 03.12.2013 r.). Gmina ustanowiła obowiązek selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych obejmujący co najmniej następujące frakcje: papier, metal, tworzywa 
sztuczne, popiół, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone-biodegradowalne, 
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przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony.  

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się co najmniej raz na miesiąc 
dla zabudowy jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie dla zabudowy wielorodzinnej. 
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się co najmniej raz w miesiącu. 

Odbiór odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywa się raz 
w miesiącu.  

Obowiązujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla odpadów zbieranych selektywnie wynoszą: 

 Gospodarstwa jednoosobowe – 9 zł/mc 
 Małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 13,50 zł/mc; 
 Średnie gospodarstwa domowe (3-5 osób) – 23,20 zł/mc; 
 Duże gospodarstwa domowe (6 i więcej osób) – 33,50 zł/mc. 
 Nieruchomości niezamieszkałe – stawka zróżnicowana ze względu na wielkość 

worka. 
W przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie stawki wynoszą odpowiednio: 
 Gospodarstwa jednoosobowe – 18 zł/mc 
 Małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 27 zł/mc; 
 Średnie gospodarstwa domowe (3-5 osób) – 47 zł/mc; 
Duże gospodarstwa domowe (6 i więcej osób) – 67 zł/mc. 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy odbywa się 

w następujący sposób: 

 „u źródła" - bezpośrednio na terenie nieruchomości; 
 w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda"; 
 w Stałym Autoryzowanym Punkcie Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 
Łącznie z terenu gminy Lelów w roku 2014 zebrano i zagospodarowano 706,3 Mg 

odpadów komunalnych. Odpadów zmieszanych odebrano 407,6 Mg, pozostałych grup 
odpadów zbieranych selektywnie zebrano łącznie 298,7 Mg. Największy udział w ilości 
odebranych odpadów komunalnych mają odpady zmieszane, w ubiegłych latach również 
były to odpady zmieszane. Pozytywnym zjawiskiem jest znaczne, zmniejszenie ilości 
odpadów zmieszanych w ogólnej masie. 

Gmina Lelów realizuje obowiązek wdrożenia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, którego celem jest m.in. implementowanie obowiązków wynikających 
z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych 
na składowiska odpadów, jak również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów 
zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.2013.1399 j.t. z późn. zm.) oraz akty wykonawcze 
do ustawy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 
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odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r. w roku 2020 ma wynieść 35%. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą w roku 2020 mają wynieść 
odpowiednio: 

 papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 50%; 

 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70%. 
Na terenie gminy Lelów nie są zlokalizowane żadne instalacje prowadzące procesy 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Całość odpadów zebrana z terenu gminy jest 
przekazywana do instalacji znajdujących się poza terenem gminy. 

Firmy wymienione poniżej zajmują się odbiorem i transportem nieczystości ciekłych 
z terenu gminy: 

 Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe Karoń s.c., Konstantynów 18, 42-235 
Lelów – odpady komunalne, odbiór i transport nieczystości płynnych; 

 Włodzimierz Wawszczak Wywóz nieczystości płynnych  
Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 48, 42-230 Koniecpol - odbiór i transport 
nieczystości płynnych; 

 Firma Transportowo- Usługowa Wojciech Ćwiek, Biała Wielka 57, 42-235 
Lelów - odbiór i transport nieczystości płynnych. 

Gmina Lelów opracowała „Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032”. Masa zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych 
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lelów według danych Bazy Azbestowej 
prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki przedstawia się następująco: 

  

Tabela 16 Masa zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy Lelów 

zinwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia 

razem 
os. 

fizyczne 
os. 

prawne 
razem 

os. 
fizyczne 

os. 
prawne 

razem 
os. 

fizyczne 
os. 

prawne 

3 493 042 
3 432 

396 60 646 13 027 0 13 027 3 480 015 3 432 396 47 619 

Źródło: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/ 

 
Na terenie gminy zlokalizowane są dwa nielegalne wysypiska odpadów, 

w miejscowościach Nakło i Podlesie. 
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4. Najważniejsze kierunki ochrony środowiska w gminie Lelów 

4.1. Główne zagrożenia środowiska - podsumowanie 

Zagrożenia środowiska mogą mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. Rodzaj 
i intensywność zagrożeń jest ściśle związana ze specyfiką danego obszaru, tj. rozwojem 
gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno-geograficznymi. Teren gminy Lelów 
jako obszar zurbanizowany został mocno przekształcony w wyniku działalności człowieka. 

Główne zagrożenie naturalne na terenie gminy Lelów dotyczą: 

 zagrożenia powodziowego; 
 wodnej erozji gleb; 
 wietrznej erozji gleb – ulegają jej przede wszystkim gleby piaszczyste. 

 
Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska naturalnego wynikają z działalności 

człowieka i związane są z wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów. Źródłem presji na 
środowisko są poszczególne dziedziny gospodarki oraz funkcjonowanie terenów 
zurbanizowanych.  

Mieszkalnictwo 
Jednym z zagrożeń środowiska związanym z bytowaniem ludności stanowi 

odprowadzanie niewystarczająco oczyszczonych ścieków. Problem stanowi niepełny rozwój 
sieci kanalizacyjnej - około 23% mieszkańców jest podłączonych do systemu sieci 
kanalizacji sanitarnej. Wg danych GUS różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej 
z wodociągu i z kanalizacji wynosiła w 2013 r. 67 punktów procentowych. 

Rozbudowy wymaga również system zbierania, oczyszczania i odprowadzania wód 
opadowych. 

Kolejne zagrożenie stanowi niska emisja zanieczyszczeń powietrza, co znajduje 
odzwierciedlenie we wzrostach stężeń benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki i pyłu w sezonie 
grzewczym. Problem niskiej emisji związany jest z wykorzystywaniem węgla jako 
głównego paliwa do wytwarzania ciepła w gospodarstwach domowych zaopatrywanych 
z indywidualnych systemów grzewczych. 

System komunikacyjny stwarzający zagrożenia dla środowiska głównie z tytułu 
transportu drogowego, a więc emisja spalin, generowanie hałasu, degradacja walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych. Ponadto drogi są też potencjalnym źródłem 
zanieczyszczenia ropopochodnymi pasów terenów położonych wzdłuż dróg. Największe 
zagrożenie hałasem i emisją spalin na terenie gminy występuje wzdłuż drogi krajowej nr 
46 oraz wojewódzkich nr 794 i 789 jak i wzdłuż licznych dróg powiatowych. 

Gospodarka odpadami 
Niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze wywierają odpady 

porzucane na dzikich wysypiskach. Bieżące likwidowanie tych wysypisk, rozwijanie 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, sprawne funkcjonowanie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, opon, sprzętu agd i rtv powinno przyczynić się do eliminowania 
zagrożeń środowiska ze strony odpadów. Na terenie gminy problem stanowi również 
obecność wyrobów zawierających azbest. 

Rolnictwo 
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Intensywne uprawy rolne, upraszczanie agrocenoz, powodują również niekorzystne 
zmiany środowiska przyrodniczego. Na obszarach sadowniczych oraz ogrodniczych 
zagrożeniem są pozostałości środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Ograniczać te 
zagrożenia można poprzez stosowanie dobrych praktyk rolniczych. 

4.2. Priorytety ochrony środowiska 

W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska zdefiniowano 
najważniejsze priorytety ochrony środowiska w gminie Lelów.  

W zakresie ochrony przyrody: 

 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 
 Ochrona dolin rzecznych  

W zakresie ochrony wód: 
 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej  
 Modernizacja systemu zaopatrzenia ludności w wodę 
 Zapewnienie najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

 Zmniejszenie emisji niskiej 
 Stosowanie energooszczędnych technologii i termomodernizacja budynków 

W zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem jonizującym: 

 Zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu komunikacyjnego na 
człowieka i środowisko 

 Rozpoznanie terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

 Utrzymanie wysokich standardów jakości gleb na terenie gminy 
W zakresie gospodarki odpadami: 

 Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów 
W zakresie edukacji ekologicznej: 

 Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców  
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5. Strategia ochrony środowiska do roku 2022 

5.1. Wprowadzenie 

Planowanie strategiczne określa długoterminową wizję i misję gminy oraz wyznacza 
cele strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje cele strategiczne na realne zadania, 
których wykonanie zbliży do osiągnięcia celów strategicznych. 

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół 
trójstopniową hierarchię celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań. 

Na proces planowania nakładają się również uwarunkowania wynikające 
z istniejących programów sektorowych, planów i programów wyższego szczebla.  

Formułowane cele i zadania są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na 
terenie gminy. Specyfika przeważającej działalności gospodarczej oraz charakterystyka 
funkcjonalna gminy warunkuje kierunki działań i zadania jakie należy wykonać aby we 
właściwy sposób przeciwdziałać degradacji środowiska, dążyć do poprawy jego stanu, 
a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. 

5.2. Cel nadrzędny 

W przypadku gminy Lelów cel nadrzędny został zdefiniowany jako: 
 

„Trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii ze 
środowiskiem naturalnym” 

5.3. Cele systemowe 

Cele systemowe wyznaczają stan jaki należy osiągnąć w horyzoncie czasowym 8-10 
lat. Cele systemowe są identyfikowane na podstawie analizy obszarów problemowych 
występujących na danym terenie. W przypadku tym stan negatywny zostaje 
przekształcony na stan pozytywny. Cele systemowe powinny charakteryzować się tym, że 
są: specyficzne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne i terminowe. 

Na poszczególne cele systemowe składają się kierunki działań, a w ramach tych 
konkretne zadania, poprzez które cele te będą realizowane. Zadania podzielono na 
krótkoterminowe, czyli takie które przewidziano do realizacji w latach 2015 – 2018 oraz 
zadania długoterminowe - przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2022. 
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Tabela 17 Strategia ochrony środowiska do roku 2022 

Cele systemowe Kierunki działań Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

Zasoby przyrody 

Zachowanie i ochrona 
bioróżnorodności 

Ochrona i kształtowanie 
bioróżnorodności gminy 

 Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
aspektów ochrony środowiska i przyrody 

 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy 

 Przestrzeganie okresów lęgowych ptaków 
przy pracach termomodernizacyjnych oraz 
minimalizacja skutków ograniczenia miejsc 
lęgowych 

 Utrzymanie i tworzenie nowej zieleni 
w pasach drogowych 

 Zachowanie bioróżnorodności gminy 

 Ochrona bioróżnorodności dolin 
rzecznych  

 

Zasoby wodne 

Poprawa jakości 
i ochrona zasobów 
wód 
powierzchniowych 
i podziemnych. 

Zapewnienie 
mieszkańcom gminy 
odpowiedniej jakości 
wody do picia 

Ograniczenie dopływu 
zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

 Remont i modernizacja oczyszczalni 
ścieków 

 Prowadzenie rejestru przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

 Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 

 Kontrola stanu technicznego (szczelności) 
szamb i umów na opróżnianie szamb 

 Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacyjnego i infrastruktury 
oczyszczania ścieków 

Racjonalna gospodarka 
zasobami wodnymi 

 Rozbudowa i modernizacja sieci 
wodociągowej 

 Modernizacja sieci wodociągowej 

Ochrona 
przeciwpowodziowa 

 Odbudowa i udrożnienie koryt rzek 
Lgoczanki i Irządze 

 Lokalizowanie obszarów zagrożonych 
powodzią w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

 Przeciwdziałanie lokalizacji zabudowy 
na obszarach zagrożonych powodzią 

Powietrze atmosferyczne, hałas, PEM 
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Cele systemowe Kierunki działań Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

Poprawa jakości 
powietrza 
atmosferycznego. 
Ochrona przed 
hałasem 
i niejonizującym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym. 

Ograniczenie niskiej 
emisji 

 

 Sporządzenie Planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

 Termomodernizacja istniejących 
budynków, stosowanie 
energooszczędnych materiałów 
i technologii przy budowie nowych 
obiektów 

 Stosowanie energooszczędnych 
materiałów i technologii przy budowie 
nowych obiektów 

Ograniczenie uciążliwości 
systemu 
komunikacyjnego 

 Przebudowa i modernizacja dróg  

 Rozbudowa infrastruktury rowerowej: 
oznakowanie tras rowerowych, budowa 
parkingów dla rowerów, itp. 

 Lokalizowanie obszarów narażonych na 
ekspozycję hałasem w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego  

 Modernizacja dróg  

 Rozwój transportu rowerowego 

 Wprowadzenie i propagowanie 
systemu przewozów kombinowanych: 
rower z innymi środkami lokomocji 

Ochrona przed 
niejonizującym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

 Lokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Powierzchnia ziemi i środowisko glebowe 

Ochrona powierzchni 
ziemi i środowiska 
glebowego 

Zapobieganie degradacji 
gleb 

 Zabezpieczenie terenów narażonych na 
erozję poprzez wprowadzanie zadrzewień 
i zakrzaczeń 

 Podnoszenie świadomości mieszkańców 
o zagrożeniu i degradującym 
oddziaływaniu wypalania traw 

 Zachowanie standardów jakości gleb 

Gospodarka odpadami 

Ograniczanie 
wytwarzania 
i uciążliwości 
odpadów 

Rozwój gminnego 
systemu gospodarki 
odpadami 

 Eliminacja z terenu gminy azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 
i dofinansowywanie działań polegających 
na likwidowaniu azbestu 

 Utrzymanie właściwie funkcjonującego 
gminnego systemu gospodarki 
odpadami  

 Całkowita eliminacja z terenu gminy 
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Cele systemowe Kierunki działań Zadania krótkoterminowe Zadania długoterminowe 

 Wspieranie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, w tym rozbudowa wysepek 
ekologicznych, zakup pojemników i innych 
urządzeń 

 Kontrola i egzekwowanie zapisów 
Regulaminu utrzymania porządku  

 Kontrola terenu gminy pod kątem 
lokalizacji dzikich wysypisk odpadów 

azbestu i wyrobów zawierających 
azbest 

 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna 
mieszkańców 

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

 Prowadzenie programów edukacji ekologicznej i organizowanie konkursów o tematyce 
ekologicznej w szkołach  

 Powszechny dostęp do informacji o środowisku 

 Wyznaczenie i organizacja ścieżek edukacji ekologicznej 

 Promocja walorów środowiskowych gminy 

 Szkolenie pracowników administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska 

 Organizacja tematycznych imprez takich jak: wystawy, spektakle, koncerty 

 Organizowanie cyklicznych konferencji, sympozjum. 
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6. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

W harmonogramie działań na lata 2015-2018 ujęto poszczególne zadania 
niezbędne do osiągnięcia założonych celów, wraz z szacunkowymi kosztami realizacji 
zadania, potencjalnymi źródłami finansowania zadania, jednostką odpowiedzialną za 
realizację oraz wskaźnikiem monitoringu wykonania zadania. 

Zadania podzielone zostały na zadania własne (W) i koordynowane (K). Poprzez 
koordynację należy rozumieć zaplanowane uczestnictwo w danym zadaniu lub procesie, 
a nie wydawanie decyzji wynikających z kompetencji wójta.  
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Tabela 18 Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2015-2018 

Kierunki działań Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

 w tys. PLN 
Źródła finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

Zasoby przyrody 

Zachowanie i ochrona bioróżnorodności 

Ochrona 
i kształtowanie 
bioróżnorodności 
gminy 

Uwzględnienie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego aspektów ochrony 
środowiska i przyrody (W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  

Istnienie zapisów 
dotyczących ochrony 
środowiska w mpzp 
(TAK/NIE) 

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy 
(W) 

Gmina Lelów 2016 b.d. środki własne  
opracowanie 
dokumentacji (TAK/NIE) 

Przestrzeganie okresów lęgowych 
przy pracach termomodernizacyjnych 
oraz minimalizacja skutków 
ograniczenia miejsc lęgowych (K), 
(W) 

Gmina Lelów, 
administratorzy 

budynków 

zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
liczba założonych 
budek lęgowych (szt.) 

Utrzymanie i tworzenie nowej zieleni 
w pasach drogowych (K), (W) 

Gmina Lelów, 
zarządcy dróg 

zadanie 
ciągłe 

b.d. 
środki własne, środki 

zarządców dróg  

powierzchnia nowych 
nasadzeń (m

2
), liczba 

posadzonych drzew 
(szt.) 

Zasoby wodne 

Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia 

Ograniczenie 
dopływu 
zanieczyszczeń do 
wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Lelowie (W) 
(projekt) 

Gmina Lelów 2016-2017 107  Środki własne 

dotrzymanie 
parametrów jakości 
ścieków określonych 
w pozwoleniu 
wodnoprawnym (TAK, 
NIE) 

Prowadzenie rejestru przydomowych Gmina Lelów zadanie b.d. środki własne  istnienie aktualnego 
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Kierunki działań Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

 w tys. PLN 
Źródła finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

oczyszczalni ścieków (W) ciągłe rejestru (TAK/NIE) 

Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodpływowych (szamb) (W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
istnienie aktualnego 
rejestru (TAK/NIE) 

Kontrola stanu technicznego 
(szczelności) szamb i umów na 
opróżnianie szamb (W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
liczba kontroli 
i stwierdzonych 
naruszeń 

Racjonalna 
gospodarka 
zasobami wodnymi 

Budowa wodociągu na ul. Leśnej 
w Lelowie (W) 

Gmina Lelów 2016 354 
Dotacja ze środków 

PROW WSL 
długość sieci 
wodociągowej (km) 

Budowa wodociągu w Paulinowie (W) 
(projekt) 

Gmina Lelów 2017 18  
Fundusz sołecki, 

dotacja ze środków 
PROW WSL 

długość sieci 
wodociągowej (km) 

Wykonanie projektu budowy 
wodociągu (Kolonia Gaiska) 
w Staromieściu (W)(projekt) 

Gmina Lelów 2017/2018 15 Fundusz sołecki 
wykonanie projektu 
(TAK/NIE) 

Dokończenie budowy wodociągu 
w Staromieściu (Kolonia Pozenice) 
(W) 

Gmina Lelów 2015 363 
Dotacja ze środków 

PROW WSL 
długość sieci 
wodociągowej (km) 

Ochrona 
przeciwpowodziowa 

Odbudowa uregulowanego koryta 
cieku Lgoczanka w km 1+000-5+500 
z udrożnieniem na odcinku 0+000-
0+200 w m. Lelów, Ślęzany, Lgota, 
Błotna 

Śląski Zarząd 
Melioracji 

i Urządzeń 
Wodnych 

w Katowicach 

2017-2024 4153 Skarb Państwa 
długość odbudowanego 
koryta cieku (km) 

Odbudowa uregulowanego koryta 
cieku Irządze w km 1=950-4+050 
wraz z udrożnieniem koryta 
nieuregulowanego w km 0+000-
1+950, 4+050-8+300 w m. Lelów, 
Turzyn 

Śląski Zarząd 
Melioracji 
i Urządzeń 
Wodnych 
w Katowicach 

2017-2024 7904 Skarb Państwa 
długość odbudowanego 
koryta cieku (km) 
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Kierunki działań Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

 w tys. PLN 
Źródła finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

Powietrze atmosferyczne, hałas, PEM 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Ograniczenie niskiej 
emisji 

Opracowanie „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Lelów”(W) 

Gmina Lelów 2015 19 
Środki własne, dotacja 
ze środków WFOŚiGW 

w Katowicach 

wykonanie 
przedmiotowego 
dokumentu (TAK/NIE) 

Termomodernizacja Urzędu Gminy 
Lelów (W) 

Gmina Lelów 2015-2018 2 352 

Dofinansowane ze 
środków unijnych 

w ramach RPO WSL 
na lata 2014-2020, 

środki własne 

zmniejszenie zużycia 
energii wyrażone jako 
stosunek kosztów 
ogrzewania budynku po 
i przed modernizacją 

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Drochlinie (W) 

Gmina Lelów 2015-2018 1 047 

Dofinansowane ze 
środków unijnych 

w ramach RPO WSL 
na lata 2014-2020, 

środki własne 

zmniejszenie zużycia 
energii wyrażone jako 
stosunek kosztów 
ogrzewania budynku po 
i przed modernizacją 

Ograniczenie niskiej 
emisji 

Termomodernizacja budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Lelowie 

Starostwo 
Powiatowe 

2016-2017 b.d. b.d. 

zmniejszenie zużycia 
energii wyrażone jako 
stosunek kosztów 
ogrzewania budynku po 
i przed modernizacją 

Termomodernizacja internatu przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczy w Bogumiłku 

Starostwo 
Powiatowe 

2016-2017 b.d. b.d. 

zmniejszenie zużycia 
energii wyrażone jako 
stosunek kosztów 
ogrzewania budynku po 
i przed modernizacją 

Ograniczenie 
uciążliwości systemu 
komunikacyjnego 

Przebudowa dróg i ciągów pieszych 
wraz z odwodnieniem na osiedlu przy 
ul. Sportowej w Lelowie etap I (W) 

Gmina Lelów 2015 531 środki własne 
długość 
przebudowanych dróg 
(km) 
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Kierunki działań Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

 w tys. PLN 
Źródła finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

Odbudowa drogi gminnej nr 689 001S 
w miejscowości Ślęzany-Brzozowa 
Góra (W) 

Gmina Lelów 2015 902 

Dotacja z Ministerstwa 
Administracji 

i Cyfryzacji, środki 
własne 

długość odbudowanych 
dróg (km) 

Odbudowa drogi gminnej nr 689036 S 
w Nakle (W) 

Gmina Lelów 2015-2016 387 

Dotacja z Ministerstwa 
Administracji 

i Cyfryzacji (w ramach 
środków 

powodziowych), środki 
własne 

długość odbudowanych 
dróg (km) 

Odbudowa drogi gminnej nr 689027 S 
(Kopanina) w miejscowości Drochlin 

Gmina Lelów 2015 610 

Dotacja z Ministerstwa 
Administracji i 

Cyfryzacji (w ramach 
środków 

powodziowych), środki 
własne 

długość odbudowanych 
dróg (km) 

Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S 
w miejscowości Drochlin (do 
cmentarza) (W) 

Gmina Lelów 2015-2016 293 

Dotacja z Ministerstwa 
Administracji 

i Cyfryzacji (w ramach 
środków 

powodziowych), środki 
własne 

długość odbudowanych 
dróg (km) 

Przebudowa dróg i ciągów pieszych 
wraz z odwodnieniem na osiedlu przy 
ul. Sportowej w Lelowie – dalsze 
etapy (W) 

Gmina Lelów 2016-2018 1 571 
Środki własne, 
dofinansowanie 
z PROW WSL 

długość 
przebudowanych dróg 
(km) 

Remont drogi powiatowej DP 1096S 
na odcinku Drochlin-Celiny (ok. 1,5 
km) (K) 

Starostwo 
powiatowe 

w Częstochowie 
2015 b.d. b.d. 

długość 
wyremontowanego 
odcinka drogi (km) 

Rozbudowa infrastruktury rowerowej: Gmina Lelów, zadanie b.d. środki własne długość dróg 
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Kierunki działań Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

 w tys. PLN 
Źródła finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

oznakowanie tras rowerowych, 
budowa parkingów dla rowerów, itp. 

(W), (K) 

administratorzy 
dróg 

ciągłe rowerowych, ilość 
stojaków i miejsc 
parkingowych (km, szt.) 

Lokalizowanie obszarów narażonych 
na ekspozycję hałasem 
w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

(W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
Istnienie odpowiednich 
zapisów w mpzp 
(TAK/NIE) 

Ochrona przed 
niejonizującym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Lokalizowanie obszarów narażonych 
na ekspozycję niejonizującym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego (W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
Istnienie odpowiednich 
zapisów w mpzp 
(TAK/NIE) 

Energochłonność obiektów użyteczności publicznej 

Zmniejszenie energochłonności budynków i urządzeń użytku publicznego 

Zmniejszenie 
energochłonności 
oświetlenia ulicznego 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Gminie Lelów (W) 

Gmina Lelów 2015 2 211 

Środki z NFOŚiGW  
w ramach programu 

priorytetowego „System 
Zielonych Inwestycji 

9GIS Green Investment 
Scheme) Część 6) 

SOWA – 
Energooszczędne 

oświetlenie uliczne” 

W proporcji 45% 
pożyczka, 55% dotacja 

 spadek zużycia energii 
elektrycznej zużywanej 
na oświetlenie uliczne 
wyrażony w procentach 

Montaż efektywnego, 
energooszczędnego oświetlenia 

Gmina Lelów 2015-2018 1 082 Dofinansowane ze 
środków unijnych 

 spadek zużycia energii 
elektrycznej zużywanej 
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Kierunki działań Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

 w tys. PLN 
Źródła finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

ulicznego na terenie Gminy Lelów (W) w ramach RPO WSL 
na lata 2014-2020, 

środki własne 

na oświetlenie uliczne 
wyrażony w procentach 

Powierzchnia ziemi i środowisko glebowe 

Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego 

Zapobieganie 
degradacji gleb 

Zabezpieczenie terenów narażonych 
na erozję poprzez wprowadzanie 
zadrzewień i zakrzaczeń (W), (K) 

Gmina Lelów, 
mieszkańcy 

gminy 

zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
liczba nowych 
nasadzeń 

Podnoszenie świadomości 
mieszkańców o zagrożeniu 
i degradującym oddziaływaniu 
wypalania traw (W), (K) 

Gmina Lelów 

ODR 

zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  

liczba przeszkolonych 
osób; liczba 
rozprowadzonych 
ulotek informacyjnych 

Gospodarka odpadami 

Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów 

Rozwój gminnego 
systemu gospodarki 
odpadami 

„Demontaż, transport 
i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest z budynków 
stanowiących własność osób 
fizycznych z terenu Gminy Lelów – 
2015 rok” (K), (W) 

Gmina Lelów, 
właściciele 

nieruchomości 
2015 65 

Gmina planuje złożyć 
wniosek 

o dofinansowanie do 
WFOŚiGW 

w Katowicach. 

Ilość usuniętego 
azbestu  

Wspieranie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, w tym 
rozbudowa wysepek ekologicznych, 
zakup pojemników i innych urządzeń 

(W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
liczba i rodzaj podjętych 
działań 

Kontrola i egzekwowanie zapisów 
Regulaminu czystości i utrzymania 
porządku na terenie gminy (W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
liczba kontroli 
i stwierdzonych 
naruszeń 
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Kierunki działań Zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty 

 w tys. PLN 
Źródła finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

Kontrola terenu gminy pod kątem 
lokalizacji dzikich wysypisk odpadów 

(W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
liczba kontroli / liczba 
zlikwidowanych 
wysypisk 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

 Prowadzenie programów edukacji 
ekologicznej i organizowanie 
konkursów o tematyce 
ekologicznej w szkołach  

 Powszechny dostęp do informacji 
o środowisku 

 Promocja walorów 
środowiskowych gminy 

 Szkolenie pracowników 
administracji samorządowej 
w zakresie ochrony środowiska 

 Organizacja tematycznych imprez 
takich jak: wystawy, spektakle, 
koncerty; 

 Wyznaczenie i organizacja ścieżek 
edukacji ekologicznej 

 Organizowanie cyklicznych 
konferencji, sympozjum. 

(W) 

Gmina Lelów 
zadanie 
ciągłe 

b.d. środki własne  
ilość i rodzaj podjętych 
działa 
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7. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 

7.1. Wprowadzenie 

Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu 
zarządzania tym programem. System ten powinien składać się z następujących 
elementów: 

 zasady realizacji Programu; 

 instrumenty zarządzania; 
 monitoring; 
 struktura zarządzania Programem; 
 sprawozdawczość z realizacji Programu; 
 harmonogram realizacji; 
 działania w zakresie zarządzania. 

Zarządzanie Programem odbywać się powinno z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodne z kompetencjami 
i obowiązkami podmiotów zarządzających.  

7.2. Uczestnicy wdrażania Programu 

Podstawową zasadą realizacji Programu ochrony środowiska powinna być zasada 
wykonywania zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem, 
świadomych istnienia Programu i ich uczestnictwa w nim. Można wyodrębnić cztery grupy 
podmiotów uczestniczących w Programie z uwagi na pełnioną przez nie rolę. Są to: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem; 
 podmioty realizujące zadania programu; 
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu; 

 społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 
Włączanie do procesu szerokiego grona uczestników zapewnia jego akceptację 

i równomierne obciążenie poszczególnych partnerów w postaci środków i obowiązków. 
Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące 

i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program, jak również 
samorząd gminy jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na swoim 
terenie. Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu 
realizacji zadań Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą programu 
będzie społeczeństwo gminy. 

7.3. Instrumenty realizacji Programu 

Zarządzanie Programem będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów, 
które pozwolą na jego weryfikację w oparciu o wyniki monitorowania procesów 
zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej gminy. 
Instrumenty służące realizacji Programu wynikają z ustaw Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, 
ustawy o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Są to instrumenty 
prawne, finansowe, społeczne i strukturalne. 
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7.3.1. Instrumenty prawne 

Do instrumentów prawnych należą: 

 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym 
pozwolenia zintegrowane; 

 decyzje w zakresie gospodarki odpadami; 
 koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców 

mineralnych. 
Ponadto bardzo ważnymi instrumentami służącymi właściwemu gospodarowaniu 

zasobami środowiska są raporty i przeglądy ekologiczne oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.  

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu 
środowiska prowadzony zarówno w odniesieniu do badań jakości środowiska, jak też do 
ilości zasobów środowiskowych.  

7.3.2. Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych należą: 

 opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za 
pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi, za zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane 
są ścieki; 

 administracyjne kary pieniężne; 
 odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna; 
 kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

innych funduszy; 
 pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek 

i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec 
budżetu państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in. 

7.3.3. Instrumenty społeczne 

Uzgodnienia instytucjonalne i konsultacje społeczne są ważnym elementem 
skutecznego zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju. Wśród nich 
istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów, 
druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi 
a społeczeństwem. 

W pierwszym przypadku narzędziami są: 

 dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń; 
 interdyscyplinarny model pracy; 
 współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych. 

W drugim: 

 udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat 
publicznych; 

 prowadzanie kampanii edukacyjnych. 
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Narzędziami dla formułowania, integrowania i wdrażania polityk środowiskowych są: 
 środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty; 
 strategie i plany działań; 
 systemy zarządzania środowiskiem; 
 ocena wpływu na środowisko; 

 ocena strategii środowiskowych. 
Narzędziami włączającymi mechanizmy rynkowe w realizację zrównoważonego rozwoju 

są: 

 opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska); 
 regulacje cenowe; 
 regulacje użytkowania; 
 ocena inwestycji; 
 środowiskowe zalecenia dla budżetowania; 
 kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 

Narzędziami dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków rozwoju zrównoważonego są: 
 wskaźniki równowagi środowiskowej; 
 ustalenie wyraźnych celów operacyjnych; 
 monitorowanie skuteczności procesów zarządzania. 

 
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym 

wspomagającym wdrażanie Programów ochrony środowiska. Głównym jej celem jest 
kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska 
nawyków i codziennych postaw. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się znaczny 
rozwój edukacji ekologicznej, a w społeczeństwie potrzebę wiedzy na temat aspektów 
środowiskowych działań i produktów. Istotną rolę odgrywają tutaj pozarządowe 
organizacje ekologiczne i szkoły wszystkich szczebli. Ponadto ważny oddźwięk 
w społeczeństwie mają kampanie ekologiczne, które mają na celu uświadamianie 
i nagłaśnianie problemów ekologicznych społeczeństwu. 

Szkolenia powinny być organizowane w szczególności dla: 

 pracowników administracji; 
 samorządów mieszkańców; 
 nauczycieli szkół wszystkich szczebli; 
 członków organizacji pozarządowych; 
 dziennikarzy; 
 dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych; 
 właścicieli i pracowników gospodarstw rolnych. 

Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie 
społeczeństwa nt. stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów 
o stanie środowiska. Istotne jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy 
podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych mogących mieć wpływ na jakość 
środowiska. 
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7.3.4. Instrumenty strukturalne 

Do instrumentów strukturalnych należą programy strategiczne np. strategie 
rozwoju wraz z programami sektorowymi. Strategia jest dokumentem wytyczającym 
główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego 
i ochrony środowiska. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych 
(np. dot. rewitalizacji, rozwoju przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony 
środowiska, itd.). 
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7.4. Monitoring środowiska 

Celem monitoringu jest ocena stanu środowiska - czy stan środowiska ulega 
poprawie czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych 
dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Wyniki prowadzonego 
monitoringu są również podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. 
Monitoring dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony 
środowiska. 

Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, który z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Sieci krajowe i regionalne koordynowane są przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, zaś sieci lokalne przez wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Skoordynowanie 
działań pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystanie wyników badań.  

Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów 
poszczególnych wskaźników jakości środowiska dla potrzeby realizacji polityki ekologicznej 
państwa. W ramach sieci krajowych realizowane są również badania wynikające 
z zobowiązań międzynarodowych. Dane są gromadzone i przetwarzane na poziomie 
centralnym. Krajowe bazy danych zlokalizowane są w instytutach naukowo-badawczych 
sprawujących nadzór merytoryczny nad poszczególnymi podsystemami. 

Sieci regionalne podzielone na międzywojewódzkie i wojewódzkie mają za zadanie 
udokumentowanie zmian zachodzących w środowisku w regionie czy województwie. 
Programy badań są specyficzne dla regionu tzn. ściśle powiązane z geograficzną, 
gospodarczą i ekologiczną charakterystyką danego obszaru. W praktyce inicjatywę 
odnośnie organizacji systemów regionalnych podejmują wojewódzcy inspektorzy ochrony 
środowiska. Ujęcie w programie istotnych problemów ekologicznych osiągane jest poprzez 
uzgadnianie programów z wojewodami. 

Sieci lokalne funkcjonują w celu śledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej 
szkodliwych źródeł punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszczeń. 
Tworzone są przez organy administracji państwowej, gminy oraz podmioty gospodarcze 
oddziaływujące na środowisko. Koordynacyjna rola WIOŚ realizowana jest poprzez 
uzgadnianie programów pomiarowych realizowanych w sieci lokalnej, jak również 
weryfikację uzyskanych danych pomiarowych. Natomiast decyzje obligujące podmioty 
gospodarcze do realizacji badań środowiska, na które mają znaczący wpływ wydawane są 
przez władze samorządowe. 

W gminie Lelów monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach 
monitoringu regionalnego województwa śląskiego i prowadzony jest przez Wojewódzką 
Inspekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. W okresie wdrażania Programu, dane 
uzyskiwane z monitoringu jakości środowiska będą pomocne przy ocenie realizacji 
i aktualizacji Programu ochrony środowiska. 
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7.5. Kontrola, monitoring i zarządzanie Programem  

7.5.1. Kontrola i monitoring Programu  

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winien 
obejmować określenie stopnia wykonania działań: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 
 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich 

wykonaniem; 

 analizę przyczyn rozbieżności. 
Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać co dwa lata stopień wdrożenia. 

W latach 2015-2016 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania 
zdefiniowanych działań, a pod koniec 2016 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami 
zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą 
stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu.  

Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii 
krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej. 

7.5.2. Wdrażanie i zarządzanie Programem  

Program ochrony środowiska dla gminy Lelów wchodzi do realizacji na podstawie 
uchwały rady gminy. 

Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym Programem wymaga dużego 
zaangażowania administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi 
instytucjami włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska.  

Za realizację programu odpowiedzialne są władze gminy, które powinny wyznaczyć 
koordynatora wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu wójta, powinien pełnić referat 
odpowiedzialny za ochronę środowiska (osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska). 
Koordynator będzie współpracował ściśle z wójtem i radą gminy, przedstawiając okresowe 
sprawozdania z realizacji programu. 

Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy 
wymienić: poszczególne wydziały i referaty Urzędu Gminy, zakłady przemysłowe 
i podmioty gospodarcze, instytucje kontrolujące (WIOŚ w Katowicach, WSSE 
w Katowicach, Powiatowa SSE w Częstochowie), mieszkańcy, organizacje pozarządowe, 
nauczyciele i inne. Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą współpracować poprzez 
stałą wymianę informacji i wiedzy.  

Bardzo ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami, bowiem zagrożenia 
dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale mogą one oddziaływać także na znacznie 
większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań tych problemów w oparciu 
o współpracę z sąsiednimi gminami, np. w zakresie gospodarki odpadami czy gospodarki 
wodno-ściekowej. Współpraca taka, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska może 
przynieść także korzyści ekonomiczne. 
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7.6. Harmonogram wdrażania Programu 

W tabeli poniżej określono harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska 
gminy Lelów. 

 
Tabela 19 Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów 

Zadania 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów 

Cele długoterminowe do 2022 
r. 

do 2022    do 2026    

Cele krótkoterminowe do 
2018 r. 

2015-
2018 

   
2019-
2022 

   

Monitoring 

Monitoring stanu środowiska x x x x x x x x 

Monitoring polityki środowiskowej 

Mierniki efektywności 
Programu 

 x  x  x  x 

Ocena realizacji celów 
krótkoterminowych 

 x  x  x  x 

Raport z realizacji Programu  x  x  x  x 

Weryfikacja Programu     x    

7.7. Mierniki realizacji Programu 

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. 
Będą to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami 
stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu 
środowiskowego.  
 

Tabela 20 Mierniki realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów 

Mierniki Wartość Źródło/rok danych 

Zachowanie i ochrona bioróżnorodności 

powierzchnia obszarów chronionych 43 ha GUS, 2014 

liczba pomników przyrody 8 RDOŚ w Katowicach, 2014 

liczba użytków ekologicznych 1 UG w Lelowie, 2015 

lesistość 25,9 % GUS, 2013 

powierzchnia terenów zieleni w gestii 
samorządów 

0 ha GUS, 2013 
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Mierniki Wartość Źródło/rok danych 

Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie 
mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia 

długość sieci wodociągowej 102,400 km UG w Lelowie, 2015 

udział mieszkańców korzystających z sieci 
wodociągowej 

90 % GUS, 2013 

długość sieci kanalizacyjnej 10,0 km UG w Lelowie, 2015 

udział mieszkańców korzystających 
z kanalizacji sanitarnej 

23 % GUS, 2013 

różnica pomiędzy odsetkiem ludności 
korzystającej z wodociągu i z kanalizacji 

67% GUS, 2013 

zużycie wody 21 m
3
/mieszk./rok UG w Lelowie, 2015 

ilość wytworzonych ścieków  28 000 m
3
/rok GUS, 2013 

Ocena stanu rzeki Pilicy na terenie gminy 

- klasa elementów biologicznych III WIOŚ w Katowicach, 2014 

Ocena stanu chemicznego jcwp  

- PLGW650095 stan dobry GIOŚ, 2013 

- PLGW2300119 stan słaby GIOŚ, 2013 

- PLGW230097 stan dobry GIOŚ, 2013 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym. 

poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny 
rocznej - z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony zdrowia 

 

pył PM10 - C 

pył PM2,5 - C 
SO2 - A 
NO2 - A 

Pb - A 

O3 - C (D2) 

CO – A 

B(a)P - C 

As - A 

Cd - A 

Ni - A 

WIOŚ w Katowicach, 2014 

poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny 
rocznej - z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony roślin 

SO2 - A 
NOx - A 

O3 - A (D2) 

WIOŚ w Katowicach, 2014 

emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych - ogółem 

0 ton 
„Ochrona Środowiska 2014”, 

GUS 

składowa elektryczna pem Lelów, Plac 
Partyzantów 

0,17 V/m WIOŚ w Katowicach, 2014 
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Mierniki Wartość Źródło/rok danych 

Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego 

przekroczenia standardów jakości ziemi 
i gleby 

b.d. RDOŚ, 2014 

Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów 

ilość zebranych zmieszanych odpadów 
komunalnych 

706,3 Mg UG Lelów, 2015 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

rodzaj prowadzonych działań 
konkursy, szkolenia, 

ulotki, 
UG Lelów, 2015 

 

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu mogą być 
brane pod uwagę również wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na 
środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa. 
Wskaźniki te ze względu na ich opisowy charakter oraz trudności w definiowaniu ich 
wartości należy traktować jako fakultatywne.  

 
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 

- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak 
długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności; 

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz 
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce; 

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony 
środowiska. 
Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę 
jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych 
zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez 
wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii 
Europejskiej; 

- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
(zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń 
wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede 
wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji 
zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych); 

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego, 
- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu 

ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze 
strony odpadów niebezpiecznych; 

- ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów 
bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do 
stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska 
w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków 
kultury; 
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- wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu 
zdrowotności lasów; 

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego 
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą. 
Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa: 

- kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem 
wspólnotowym i prawem międzynarodowym; 

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli; 
- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa 

w procesach decyzyjnych; 
- opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na 

rzecz ochrony środowiska. 

7.8. Ocena i weryfikacja Programu. Sprawozdawczość. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z realizacji Programu ochrony 
środowiska co 2 lata będą sporządzane raporty organu wykonawczego gminy 
przedkładane radzie gminy. 

Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań Programu będzie 
wysokość ponoszonych nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe. 
Uzyskiwane efekty rzeczowe, zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i dotrzymywania 
norm komponentów środowiska, dokonaną w ramach systemu monitoringu, ilustrować 
będą zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej i umożliwiać dokonywanie 
niezbędnych korekt na bieżąco. 

Program ochrony środowiska powinien być aktualizowany co 4 lata. 

7.9. Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu  

Duże znaczenie dla możliwości upowszechniania informacji o stanie środowiska 
i realizacji Programu daje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy 
administracji obowiązek udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie 
znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.  

Ponadto każdy obywatel ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu 
(wydanie decyzji lub opracowanie projektów dokumentów) wymagającym udziału 
społeczeństwa. 

Informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest również poprzez: 
- publikacje Głównego Urzędu Statystycznego; 
- publikacje Ministerstwa Środowiska; 
- publikacje służb państwowych: Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję 

Sanitarną, Państwowy Zakład Higieny; 
- programy i plany strategiczne, opracowania jednostek samorządu terytorialnego; 
- prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej; 
- programy telewizyjne i radiowe; 

- publikacje o charakterze edukacyjnym i populizatorskim jednostek naukowo-badawczych; 
- publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe; 
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- targi i giełdy ekologiczne; 
- akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne; 

- internet. 

Aspekty ekonomiczne wdrażania Programu  

Zadania związane z poprawą ochrony środowiska są realizowane zarówno przez 
samorządy lokalne, jak również przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
jednak zakres realizacji inwestycji samorządowych jest znacznie większy niż w sektorze 
gospodarczym. Zdolności inwestycyjne samorządów gminnych są znacznie ograniczone 
w stosunku do potrzeb. Wobec tego potrzebne jest poszukiwanie kapitału obcego na 
rynku.  

Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu 
sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami 
finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne, fundacje i programy 
pomocowe, własne środki inwestorów, budżety gmin i budżet centralny. 

7.10. Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 
2015 – 2018 

Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się 
z wysokimi nakładami finansowymi. Oszacowanie kosztów wdrażania programu podaje się 
zwykle w ujęciu cztero- lub pięcioletnim, tj. odpowiadającym okresowi realizacji celów 
krótkoterminowych. Szacunek kosztów w perspektywie do 2021 roku byłby obarczony 
zbyt dużym błędem i stałby się mało przydatny. 

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych działań w latach 2015 - 2018 
zostały wyszczególnione w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w rozdziale 6. Dla 
pewnych działań pozainwestycyjnych koszty zostały określone jako „wkład rzeczowy”. 
Dotyczy to przedsięwzięć, które są trudne do oszacowania, gdyż uzależnione są od 
bieżącego zapotrzebowania i sytuacji. Wiele działań nie inwestycyjnych będzie również 
realizowane w ramach codziennych obowiązków pracowników samorządu gminnego, 
a więc bez dodatkowych kosztów. Określenie „wkład rzeczowy” tyczyć się może również 
udziału merytorycznego, udostępnienia zasobów, czy partycypowania w organizacji 
przedsięwzięcia.  

7.11.  Struktura finansowania 

W oparciu o prognozę źródeł finansowania realizacji polityki ekologicznej państwa 
(PEP) można spodziewać się, że struktura finansowania wdrażania Programu 
w najbliższych latach będzie kształtować się podobnie. 

Tabela 21 Prognozowana struktura finansowania wdrażania Programu 

Źródło finansowania 
Wg PEP 2008 (2009-2012) Wg PEP 2008 (2013-2016) 

Udział (%) 

Środki własne przedsiębiorstw 43 45 

Środki jednostek samorządu 11 7 

Polskie fundusze ekologiczne 21 24 
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Budżet państwa 5 7 

Fundusze zagraniczne 20 17 

Źródło: Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

  

Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska 

Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu 
sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami 
finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne (obecnie 2 stopniowy 
system), fundacje i programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżety powiatów 
i gmin oraz budżet centralny. 

7.11.1.  Krajowe fundusze ekologiczne 

7.11.1.1.  Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Celem istnienia funduszy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości finansowania 
przedsięwzięć proekologicznych niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej budżetu 
państwa. Fundusze stanowią najpopularniejsze źródło dotacji i preferencyjnych pożyczek 
dla podmiotów podejmujących działania proekologiczne. Wynika to z ilości środków jakimi 
dysponują fundusze, korzystnymi warunkami udostępniania środków finansowych, 
uproszczonymi procedurami uzyskania wsparcia finansowego, regionalnego i lokalnego 
charakteru funduszy. Lokalny charakter funduszy sprawia, że różnią się one między sobą 
co do zasobności finansowej, priorytetów inwestycyjnych, koordynacji prac i systemu 
procedur. 

W Polsce działają: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

NFOŚiGW istnieje od 1989 roku. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego 
rozwoju kraju, a także zadań i celów wynikających z polityki ekologicznej państwa. 
Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska działają na podstawie art. 400 
ustawy Prawo ochrony środowiska. Fundusze te udzielają wsparcia w formie dotacji 
i pożyczek preferencyjnych. 

O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty 
podejmujące realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 
oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu finansowania 
przedsięwzięć określonych w ustawie. Najważniejszym zadaniem NFOŚiGW w ostatnich 
latach jest sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. Źródłem 
wpływów NFOŚiGW są opłaty za korzystanie ze środowiska i kary za naruszanie przepisów 
regulujących warunki korzystania ze środowiska. 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Środki WFOŚiGW w Katowicach przeznaczane są na dofinansowywanie 
przedsięwzięć proekologicznych ujętych w liście przedsięwzięć priorytetowych do 
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dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach, uchwalanych corocznie i uwzględniających 
potrzeby w ochronie środowiska, zgodnie z polityką ekologiczną województwa. Pomoc ta 
przyznawana jest wnioskodawcom realizującym zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, 
zgodnie z listą priorytetów i kryteriami wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, opierając 
się na ściśle określonych „Zasadach udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach”. W szczególnie newralgicznych obszarach ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej na realizację przedsięwzięć udzielane są dotacje. 

W 2010 roku po raz pierwszy uruchomiono nową formę pomocy w postaci dopłat 
do oprocentowania kredytów bankowych dla samorządów terytorialnych, które realizują 
zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

7.11.1.2.  Fundusz Leśny 

Fundusz Leśny działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 ze zm.). Stanowi on formę gospodarowania 
środkami na cele wskazane w ww. ustawie. Fundusz Leśny przeznacza się dla nadleśnictw 
na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej. 
Środki Funduszu Leśnego mogą także być przeznaczone na: wspólne przedsięwzięcia 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki 
leśnej, badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki 
leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem 
stanu lasów i zasobów leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach. 

Część środków funduszu leśnego przeznacza się na zalesianie gruntów, które nie 
są własnością Skarbu Państwa.  

7.11.1.3. Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Fundusz Termomodernizacji utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego ustawą 
z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 
162 ze zmianami). W 2009 roku na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji 
i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji. 

Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach 
komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% 
zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia. Oznacza to, że realizując 
przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego 
kredytu. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym 
z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne z własnych środków.  

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w wyniku którego 
następuje zmniejszenie:  

 Rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, 
budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz 
podgrzewania wody użytkowej:  

 W budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co 
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najmniej o 10%; 
 W budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację 

systemu grzewczego - co najmniej o 15%; 

 W pozostałych budynkach - co najmniej o 25%; 
 Co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.:  

 Kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany 
bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku; 

 Ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią 
ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11, 6 MW, dostarczającej ciepło do 
budynków; 

 Wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, 
w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów 
zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku 
rocznym; 

 Zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne. 
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, 

z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:  
 Budynków mieszkalnych; 
 Budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego; 

 Lokalnej sieci ciepłowniczej; 
 Lokalnego źródła ciepła; 
 Budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki 

społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom 
dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki 
o podobnym przeznaczeniu. 

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, 
np.:  

 Osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego); 
 Gminy; 
 Osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych; 
 Wspólnoty mieszkaniowe.  

Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek 
o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w Banku 
Gospodarstwa Krajowego bez udziału innych banków. Formularz wniosku o przyznanie 
premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku Gospodarstwa Krajowego. 
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu 
energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii 
składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. 

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią 
termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to: Bank BPH S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., 
Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank 
Spółdzielczy, Kredyt Bank S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Nordea Bank Polska 
S.A., PKO BP S.A, Bank Pekao S.A. 
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7.11.2. Fundusze Unii Europejskiej 

7.11.2.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 
2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie 
z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2014 – 2020 (NSRO), 
stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do 
osiągania założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Dzięki zachowanej spójności i równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi 
w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, 
program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany 
jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Głównymi 
beneficjentami nowego programu będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu 
terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy. Jego budżet to 27 513,9 
mln euro z Funduszy Europejskich, czyli 114,94 mld zł.  

Głównym celem Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej 
z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

  Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

 wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 
 poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

 promowanie strategii niskoemisyjnych; 
 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 
 rozwój infrastruktury środowiskowej;  
 dostosowanie do zmian klimatu;  

 ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej;  
 poprawa jakości środowiska miejskiego 

 Rozwój infrastruktury transportowej, przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali 
europejskiej: 

 rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 
 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
 poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 
 transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

 Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej: 

 poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój 
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infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa 
obwodnic) 

 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: 
 rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej; 
 budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 
 rozbudowa terminala LNG. 

 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego; 
 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; 
 Pomoc techniczna. 

7.11.2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 -2020 

Program jest jednym z 16 programów regionalnych, które są realizowane 
w ramach Strategii Rozwoju Kraju na lata 2014 – 2020 (SRK) oraz Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia 2014 – 2020. Program ma za zadanie poprawę 
konkurencyjności i spójności województwa. Jego cele są realizowane w oparciu 
o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a środki UE mają za zadanie 
wspierać osiąganie założonych celów rozwojowych. Realizacja RPO przyczyni się do 
zwiększenia konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej województwa. 

RPO zakłada finansowanie przedsięwzięć w ramach 13 osi priorytetowych, z czego 
2 odnoszą się do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna. W ramach osi priorytetowej IV wyznaczono jeden cel 
szczegółowy: zwiększony poziom produkcji ze źródeł odnawialnych. Priorytety 
inwestycyjne realizowane w ramach osi priorytetowej: 

 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach; 
 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkalnym; 

 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu; 

 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; 

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 
W obrębie tej osi priorytetowej zaplanowano wsparcie priorytetów inwestycyjnych z celu 
tematycznego 6 zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami oraz z wybranych priorytetów inwestycyjnych celu 
tematycznego 5 promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem. W ramach osi priorytetowej V uwzględniono zasadę 
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zrównoważonego rozwoju poprzez zaprogramowanie przedsięwzięć nakierowanych na 
synergię celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska. Priorytety inwestycyjne 
realizowane w ramach osi priorytetowej: 

 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 
zarządzania klęskami i katastrofami; 

 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez 
państwa członkowskie; 

 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 
państwa członkowskie; 

 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 
 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 

oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” 
i zieloną infrastrukturę; 

7.11.2.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 -2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dokumentem operacyjnym, 
określającym cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich. Program będzie realizowany w latach 2014 – 2020 na terenie całego kraju. 
Postawą realizacji założeń strategicznych Programu, będą działania na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich w ramach sześciu priorytetów: 

 Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich; 

 Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich 
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych 
technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami”, 

 Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie”, 

 Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych 
z rolnictwem i leśnictwem” 

 Priorytet 5. „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach, rolnym, 
spożywczym i leśnym” 

 Priorytet 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa 
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. 

Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich orz ze środków krajowych przeznaczonych na ten 
cel w ustawie budżetowej. 

7.11.2.4. Fundusz LIFE+ 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym, polegającym na wyłącznym 
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współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym 
celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, 
realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikowanie i promowanie nowych 
rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody. 

LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są 
projekty w zakresie: 

 wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony 
priorytetowych siedlisk i gatunków;  

 ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań 
w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania polityki 
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami; 

 działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania 
świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania 
pożarom lasów oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk. 

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:  
 Przyroda i różnorodność biologiczna 
 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 
 Informacja i komunikacja. 

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości 
projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską. 

7.11.3. Banki 

Banki realizują pomoc finansową na inwestycje proekologiczne najczęściej 
w formie pożyczek i kredytów preferencyjnych. Inne formy finansowania to poręczenia 
kapitałowe, emisje obligacji komunalnych, dotacje i sponsoring organizacji 
pozarządowych. 

Do banków najaktywniej wspierających inwestycje w ochronie środowiska należą: 
 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
 Bank Gospodarstwa Krajowego 

 Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
 Bank Ochrony Środowiska S.A. 
 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR 
 Kredyt Bank S.A 
 LG Petro Bank S.A. 
 Powszechny Bank Kredytowy S.A. 
 Bank BPH S.A. 
 Europejski Bank Inwestycyjny 
 Bank Współpracy Europejskiej S.A. 
 HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A 
 ING Bank Śląski S.A. 
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7.11.4. Instytucje leasingowe 

W formie leasingu najczęściej finansowane są środki transportu, maszyny 
i urządzenia, linie technologiczne, sprzęt komputerowy. Z leasingu często korzystają 
zakłady komunalne jak również gminy. 

7.11.5. Fundusze inwestycyjne 

Fundusze inwestycyjne biorą udział w inwestycjach w podmiotach prywatnych 
o potencjalnie dużej stopie wzrostu. 

Popularnym funduszem jest Central and Eastern European Infrastructure 
Resources Partners. Źródła środków finansowych funduszu pochodzą miedzy innymi 
z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Fundusz inwestuje w projekty przemysłowe 
związane z: 

 recyklingiem i minimalizacją ilości powstających odpadów, 
 zwiększeniem efektywności produkcji i oszczędnością energii, 
 produkcją sprzętu i urządzeń do budowy kanalizacji, systemów zaopatrzenia 

w wodę, redukcji i kontroli zanieczyszczeń, 

 poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii. 
Poza tym fundusz oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami 

zagranicznymi oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. 

7.11.6.  Adresy jednostek finansujących 

Tabela poniżej zawiera wykaz najważniejszych jednostek finansujących działania 
w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami.  
 

Tabela 22 Jednostki finansujące działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami 

Jednostka finansująca Adres kontaktowy 

Krajowe fundusze ekologiczne 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a; 02-673 Warszawa 
2) 849 00 79; fax 22 849 72 72 

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 
www.nfosigw.gov.pl 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 

Ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 

Tel. 32 60 32 200 

e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl 

Fundusz Leśny 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Katowicach 
 ul. Św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice 

tel. 32 609 45 00 
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Jednostka finansująca Adres kontaktowy 

Fundusz Termomodernizacyjny 

Bank Gospodarstwa Krajowego  

Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego 

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  

tel. 22 522 96 39, 596 59 23, fax 22 522 91 94  

e-mail: dwrr@bgk.com.pl 

www.bgk.com.pl/fundusze/ft 

Fundusze UE 

Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Częstochowie  

Aleja NMP 24, lokal 1,4 

42-202 Częstochowa 

tel. 34 3605687 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

Główny Punkt Informacyjny w Regionie 

Ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C 

40-037 Katowice 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wydział Terenów Wiejskich 

Ul. Dąbrowskiego 23, Katowice 

Tereny.wiejskie@slaskie.pl  

Fundusz LIFE+ 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji 
Ekologicznej 
Wydział ds. Programu LIFE 

ul. Konstruktorska 3a 
02-673 Warszawa 
www.nfosigw.gov.pl 

e-mail: life@nfosigw.gov.pl 
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Wstęp 

Podstawa prawna i cel przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko 

Prognozę oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Lelów na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022” przeprowadza się w celu 
określenia wpływu na środowisko założonych w nim celów oraz zadań krótko- 
i długoterminowych. Podstawę prawną opracowania prognozy stanowi ustawa 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.2013.1235 j.t. z późn. zm.). 

 Ponadto do niniejszego dokumentu zastosowanie mają następujące akty prawne:  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. 
WE L 197 z 21.07.2001); 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003; 

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985 z późn. zm.); 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, 
z późn. zm.); 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003; 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. 
z późn. zm.); 

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627 
z późn. zm). 

 Art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko nakłada obowiązek przeprowadzenia procedury 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dokumentów 
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Dokumentami, dla których jest wymagane przeprowadzenie 
procedury oceny oddziaływania są m.in. studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty polityk, strategii, planów lub 
programów w dziedzinie przemysłu, transportu, energetyki, telekomunikacji, gospodarki 
wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki, a także 
ochrony środowiska.  

 Zgodnie z art. 54. ust. 1, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 
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ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, regionalny dyrektor 
ochrony środowiska i wojewódzki inspektor sanitarny opiniuje projekty gminnych 
i powiatowych programów ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. Niniejsza prognoza oddziaływania Programu na środowisko podlega 
opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Przedmiotowe 
dokumenty zostaną także udostępnione społeczeństwu w celu zapewnienia jego udziału 
w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Zakres prognozy 

 Prognoza została wykonana zgodnie z  art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Katowicach zgodnie z wymaganiami art. 53 ww. ustawy. 

 Obszar objęty Programem dotyczy gminy Lelów położonej w województwie 
śląskim. 

 W Programie określono działania przewidziane do realizacji w latach 2015-2022.  
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Przedmiot prognozy 

 Przedmiotem prognozy jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 
2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. Dokument stanowi pierwszą aktualizację 
Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lelów. 

 Program porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie 
gminy. Program opisuje stan środowiska oraz presje, jakim podlegają poszczególne 
komponenty Środowiska na terenie gminy. Na podstawie diagnozy stanu środowiska 
w Programie określone zostały priorytety i cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań 
proekologicznych, środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów 
(monitoring realizacji Programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń 
Programu). Program ochrony środowiska określa strategię długoterminową - definiuje cele 
długookresowe (8 lat) oraz zadania krótkoterminowe dla najbliższych czterech lat.  

Główne cele Programu 

 Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest: „Trwały i zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii ze środowiskiem naturalnym”. 

 Cele i kierunki działań określone w Programie, z podziałem na poszczególne 
komponenty środowiska, zawiera poniższa tabela. 
 

Tabela 23 Cele i kierunki działań określone w Programie 

Komponenty 
środowiska 

Cele systemowe Kierunki działań 

Zasoby przyrody 
Zachowanie i ochrona 
bioróżnorodności 

Ochrona i kształtowanie 
bioróżnorodności gminy 

Zasoby wodne 

Poprawa jakości i ochrona 
zasobów wód 
powierzchniowych 
i podziemnych. 

Zapewnienie mieszkańcom 
gminy odpowiedniej jakości 
wody do picia 

Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń 
do wód powierzchniowych 
i podziemnych 

Racjonalna gospodarka zasobami 
wodnymi 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Powietrze 
atmosferyczne, hałas, 
PEM 

Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego. Ochrona 
przed hałasem 
i niejonizującym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym. 

Ograniczenie niskiej emisji 

Ograniczenie uciążliwości systemu 
komunikacyjnego 

Ochrona przed niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym 

Powierzchnia ziemi 
i środowisko glebowe 

Ochrona powierzchni ziemi 
i środowiska glebowego 

Zapobieganie degradacji gleb 

Gospodarka 
odpadami 

Ograniczanie wytwarzania 
i uciążliwości odpadów 

Rozwój gminnego systemu gospodarki 
odpadami 

Edukacja ekologiczna 
Edukacja ekologiczna 
mieszkańców 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 
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Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu 

 W ramach Programu w ciągu najbliższych czterech lat planowana jest realizacja 
zadań wymienionych w poniższej tabeli. 

  
Tabela 24 Rodzaje zadań przewidziane do realizacji w ramach Programu w latach 2015 - 2018 

Kierunki działań Zadania krótkoterminowe 

Ochrona 
i kształtowanie  
bioróżnorodności 
gminy 

 Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego aspektów ochrony środowiska i przyrody 

 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy 

 Przestrzeganie okresów lęgowych ptaków przy pracach 
termomodernizacyjnych oraz minimalizacja skutków ograniczenia 
miejsc lęgowych 

 Utrzymanie i tworzenie nowej zieleni w pasach drogowych 

Ograniczenie 
dopływu 
zanieczyszczeń do 
wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelowie 

 Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb) 

 Kontrola stanu technicznego (szczelności) szamb i umów na 
opróżnianie szamb 

Racjonalna 
gospodarka zasobami 
wodnymi 

 Budowa wodociągu na ul. Leśnej w Lelowie; 

 Budowa wodociągu w Paulinowie (projekt) 

 Wykonanie projektu budowy wodociągu (Kolonia Gaiska) 
w Staromieściu 

Ochrona 
przeciwpowodziowa 

 Odbudowa uregulowanego koryta cieku Lgoczanka w km 1+000-5+500 
z udrożnieniem na odcinku 0+000-0+200 w m. Lelów, Ślęzany, Lgota, 
Błotna 

 Odbudowa uregulowanego koryta cieku Irządze w km 1+50-4+050 
wraz z udrożnieniem koryta nieuregulowanego w km 0+000-1+950, 
4+050-8+300 w m. Lelów, Turzyn 

Ograniczenie niskiej 
emisji 

 

 Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lelów” 

 Termomodernizacja Urzędu Gminy Lelów  

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drochlinie 
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Kierunki działań Zadania krótkoterminowe 

Ograniczenie 
uciążliwości systemu 
komunikacyjnego 

 Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu 
przy ul. Sportowej w Lelowie etap I  

 Odbudowa drogi gminnej nr 689 001S w miejscowości Ślęzany-
Brzozowa Góra 

 Odbudowa drogi gminnej nr 689027S (Kopanina) w miejscowości 
Drochlin 

 Odbudowa drogi gminnej nr 689036 S w Nakle 

 Odbudowa drogi gminnej nr 689021 S w miejscowości Drochlin (do 
cmentarza) 

 Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu 
przy ul. Sportowej w Lelowie – dalsze etapy 

 Remont drogi powiatowej DP 1096S na odcinku Drochlin-Celiny (ok. 
1,5 km) 

 Rozbudowa infrastruktury rowerowej: oznakowanie tras rowerowych, 
budowa parkingów dla rowerów, itp. 

 Lokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję hałasem 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Ochrona przed 
niejonizującym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

 Lokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Zmniejszenie 
energochłonności 
oświetlenia ulicznego 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów 

 Montaż efektywnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Lelów (W) 

Zapobieganie 
degradacji gleb 

 Zabezpieczenie terenów narażonych na erozję poprzez wprowadzanie 
zadrzewień i zakrzaczeń 

 Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym 
oddziaływaniu wypalania traw 

Rozwój gminnego 
systemu gospodarki 
odpadami 

 „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających 
azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu 
Gminy Lelów – 2015 rok” 

 Wspieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym 
rozbudowa wysepek ekologicznych, zakup pojemników i innych 
urządzeń 

 Kontrola i egzekwowanie zapisów Regulaminu czystości i utrzymania 
porządku na terenie gminy 

 Kontrola terenu gminy pod kątem lokalizacji dzikich wysypisk odpadów 

Id: 43D1A33E-5460-469F-ACC7-C2A38FEBEAFA. Podpisany Strona 103



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów  
 

na lata 2015-2018 z  perspektywą na lata 2019-2022 

 

 103 

Kierunki działań Zadania krótkoterminowe 

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

 Prowadzenie programów edukacji ekologicznej i organizowanie 
konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach  

 Powszechny dostęp do informacji o środowisku 

 Wyznaczenie i organizacja ścieżek edukacji ekologicznej 

 Promocja walorów środowiskowych gminy 

 Szkolenie pracowników administracji samorządowej w zakresie 
ochrony środowiska 

 Organizacja tematycznych imprez takich jak: wystawy, spektakle, 
koncerty; 

 Prowadzenie programów edukacji ekologicznej i organizowanie 
konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach  

 Powszechny dostęp do informacji o środowisku 

 Wyznaczenie i organizacja ścieżek edukacji ekologicznej 

 Promocja walorów środowiskowych gminy 

 Szkolenie pracowników administracji samorządowej w zakresie 
ochrony środowiska 

 Organizowanie cyklicznych konferencji, sympozjum.(W 

Powiązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi 

 Realizacja celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska wpisuje się 
w szereg dokumentów strategicznych poziomu międzynarodowego, krajowego, 
regionalnego. Zgodność założeń Programu z tymi dokumentami gwarantuje, że 
podejmowane działania w skali lokalnej harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi na 
wyższych szczeblach administracji samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza to, 
że planowane działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów o charakterze 
globalnym i długoterminowym.  

 Strategia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów uwzględnia cele zawarte 
w dokumentach omówionych w następnych podrozdziałach. 
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Uwarunkowania międzynarodowe 

 Globalna Agenda 21 
 Globalna Agenda 21, uchwalona w czerwcu 1992 r. na Konferencji Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Spraw Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro na tzw. 
Szczycie Ziemi, stanowi globalny program działań na rzecz środowiska i rozwoju. Program 
ten wskazuje w jaki sposób należy równoważyć rozwój gospodarczy i społeczny 
z poszanowaniem środowiska. Wdrażanie założeń Agendy opiera się na zasadzie „Myśl 
globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie z którą największą rolę w ich realizacji przypisuje się 
władzom lokalnym.  

 Agenda składa się z czterech zasadniczych części, omawiających następujące 
zagadnienia:  

problemy socjalne i gospodarcze,  
zachowanie i zagospodarowanie zasobów w celu zapewnienia rozwoju,  
wzmocnienia znaczenia ważnych grup społecznych,  
możliwości realizacyjne celów i zadań agendy.  

 Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte w Agendzie 21 zostały usankcjonowane 
na szczeblu krajowym między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Polityce 
Ekologicznej Państwa”. 

Uwarunkowania wynikające z polityki wspólnotowej 

 Strategia Europa 2020 
 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu „Europa 2020””, przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 
r., to kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju jako członka Unii 
Europejskiej. Ten fundamentalny dla rozwoju Unii Europejskiej dokument określa 
działania, których podjęcie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu i otworzy europejską 
gospodarkę na przyszłe wyzwania.  

 W ramach Strategii wyznaczone zostały 3 priorytety, które będą realizowane 
na szczeblu unijnym i krajowym: 

wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa 
cyfrowego) 

wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy 
jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) 

wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 
podnoszenie kwalifikacji, walka z ubóstwem). 

  
 Europejska  Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
 Głównym celem Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest 

zrównoważenie wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu życia z ochroną środowiska 
naturalnego. Przyjęta została 26 czerwca 2006 r. i następnie zaktualizowana. Strategia ma 
na celu wzrost dobrobytu poprzez działania w zakresie: 

ochrony środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska); 
sprawiedliwości i spójności społecznej (tworzenie demokratycznego 

społeczeństwa, dającego każdej jednostce szanse rozwoju); 
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dobrobytu gospodarczego (pełne zatrudnienie oraz stabilna praca); 
wypełniania obowiązków na arenie międzynarodowej (współpraca 

międzynarodowa, pomoc krajom rozwijającym się, w przestrzeganiu zasad 
zrównoważonego rozwoju). 

  
 Pakiet energetyczno – klimatyczny 
 Pakiet energetyczno-klimatyczny został przyjęty 17 grudnia 2008 r. jako narzędzie 

legislacyjne, zmierzające do kontrolowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych na 
terenie Unii Europejskiej. Zakłada redukcję o 20 % emisji gazów cieplarnianych w UE 
w stosunku do 1990 r., 20 % udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w 2020 
r. (dla Polski udział ten to 15 %), 20 % wzrost efektywności energetycznej do 2020 r.  

Uwarunkowania wynikające z polityki krajowej 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. 
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko obejmuje dwa istotne 

obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne 
działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r. 

 Do priorytetów w zakresie energetyki należy zidentyfikowanie strategicznych złóż 
surowców energetycznych i objęcie ich ochroną przed zabudową infrastrukturalną. 
Dotyczy to w szczególności węgla brunatnego i gazu z łupków, którego wydobycie może 
przyczynić się do zmian krajowej struktury energetycznej. Polityka dotycząca rodzimych 
zasobów energetycznych powinna dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw, które zmniejszą 
uzależnienie kraju od importu z jednego kierunku. 

 Priorytetowe w zakresie ochrony środowiska będą zmiany w zakresie ograniczenia 
zanieczyszczeń powietrza oraz reforma systemu gospodarki wodnej. Przy jednoczesnym 
wzroście produkcji energii elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię 
cieplną musi następować redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery substancji takich 
jak: benzo(a)piren oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. 

 Strategia BEiŚ jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony 
uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju w dziedzinie energetyki 
i środowiska, z drugiej zaś stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski 
i innych programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto, 
w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami 
rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim 
w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celami pakietu 
klimatyczno-energetycznego. BEiŚ stanowi ramy strategiczne dla dalszych prac 
programowych i wdrożeniowych, dotyczących w szczególności zagadnień adaptacji do 
zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego, jak również 
bezpieczeństwa i efektywności energetycznej; została także poddana strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko. Strategia BEiŚ służy również określeniu celów i kierunków 
działań nowej perspektywy finansowej 2014-2020. 

 Cele rozwojowe przyjęte w BEiŚ: 
Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska; 
Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
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w energię; 
Poprawa stanu środowiska. 
 
Główne przyjęte w BEiŚ kierunki interwencji: 
Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin; 
Gospodarowania wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody; 
Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna; 
Uporządkowanie zarządzania przestrzenią; 
Poprawa efektywności energetycznej; 
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych; 
Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 

wprowadzenia energetyki jądrowej; 
Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy; 
Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii; 
Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich; 
Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki; 
Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne; 
Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki; 
Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 

i środowiskowych; 

 Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 
zielonych miejsc pracy. 

  

 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
 Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych 
i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego.  

 Kierunki działań Polityki ekologicznej są następujące: 
 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych – cel 

strategiczny: doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych 
wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem, 
poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą 
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów; 

 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska – cel: uruchomienie takich 
mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju 
proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie 
z zasadą rozwoju zrównoważonego; 

 Zarządzanie środowiskowe – cel: jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, 
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści 
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie; 

 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska – cel: 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, 
działaj lokalnie”; 
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 Rozwój i postęp techniczny – cel: zwiększenie roli polskich placówek badawczych 
we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla 
środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu 
środowiska; 

 Odpowiedzialność za szkody w środowisku – cel: stworzenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego 
możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty 
naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy; 

 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym – cel: przywrócenie właściwej roli 
planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy 
to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą 
lokalizacji nowych inwestycji; 

 Ochrona przyrody – cel: zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej 
przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz 
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną; 

 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów – cel: dalsze prace w kierunku 
racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie 
idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej; 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wody – cel: racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę 
narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie 
samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

 Ochrona powierzchni ziemi – cel: rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych 
i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji 
terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenne, zwiększenie 
skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję 
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą; 

 Gospodarowanie zasobami geologicznymi – cel: racjonalizacja zaopatrzenia 
ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz 
otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją; 

 Środowisko a zdrowie – cel: dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 
w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz 
skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami 
awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska; 

 Jakość powietrza – cel: dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających 
z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych; 

 Ochrona wód – cel: przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych w całym kraju, a także realizację Bałtyckiego Programu Działań 
dotyczącego walki z eutrofizacją wód Bałtyku; 

 Gospodarka odpadami – cel: utrzymanie tendencji oddzielenia ilości 
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wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę 
produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.), znaczne zwiększenie 
odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie 
wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, sporządzenie 
spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz 
z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający 
z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 
(Dz. U. Nr 138, poz. 865 zezm.), eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne 
zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku 
odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych; 

 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych – cel: dokonanie wiarygodnej 
oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków 
do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel 
działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych; 

 Substancje chemiczne w środowisku – cel: stworzenie efektywnego systemu 
nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami 
Rozporządzenia REACH. 

  
 Strategia Rozwoju Kraju 2020 
 Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu 

gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym 
dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. 

 W zakresie ochrony środowiska wspierane będzie racjonalne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi, a w jego ramach zmniejszenia energochłonności 
i surowcochłonności gospodarki, zmniejszenia obciążenia środowiska, wykorzystywania 
surowców wtórnych, zabezpieczenie zasobów znaczących z punktu widzenia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój nowoczesnych technologii wydobycia 
surowców. W celu zapobiegania degradacji wody zostaną podjęte działania mające na 
celu: racjonalne wykorzystanie wody, zwiększenie poziomu oczyszczania wód zużytych, 
poprawa retencji wód, zagospodarowanie wód opadowych w ośrodkach urbanistycznych. 

   
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
 W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie 

Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra 
Środowiska, a następnie zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy 
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny 
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, 
aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. 

 Program określa przedsięwzięcia w aglomeracjach w zakresie systemów kanalizacji 
zbiorczej w gminach, niezbędnych dla zapewnienia, że co najmniej 75-85% ludności 
w aglomeracjach do końca 2015 r. będzie obsługiwana przez te systemy. 
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 Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Rada 
Ministrów dokonuje aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia. Kolejne aktualizacje będą 
dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Obecnie obowiązuje trzecia aktualizacja KPOŚK, 
która  została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010). 
Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia 
inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują 
zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK 2010 swoim zakresem 
objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji. Wartości inne niż 
terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem drugiej 
aktualizacji z 2009 r. – AKPOŚK 2009. 

 Program nie określa konkretnych inwestycji do zrealizowania na terenie gminy 
Lelów. 

 Obecnie w trakcje opracowania jest czwarta aktualizacja Programu - IV AKPOŚK 
2015. 

  
 Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Odry 
 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, wprowadza 
system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb 
osiągnięcia dobrego stanu wód obliguje państwa członkowskie do opracowywania planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programów wodno-środowiskowych 
kraju dla każdego z 6-letnich cyklów planistycznych (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 
2021-2027). 

 Gmina Lelów położona jest w większość na obszarze dorzecza Wisły, jedynie 
zachodni fragment gminy położony jest na obszarze dorzecza Odry. 

 Obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został 
zatwierdzony przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r. i opublikowany w Monitorze Polskim 
nr 49 poz. 549 z 2011 r., Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został 
zatwierdzony przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r. i opublikowany w Monitorze Polskim 
nr 40 poz. 451 z 2011 r. Plany są narzędziem planistycznym, które mają usprawnić proces 
osiągania celów środowiskowych i stanowić powinien podstawę podejmowania wszelkich 
decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi 
w przyszłości.  

 Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte na wartościach granicznych 
poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 
określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez 
te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Cele środowiskowe dla 
jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) zostały ustalone z uwzględnieniem 
aktualnego stanu JCWP w związku z warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla JCWP 
będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem 
środowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem 
jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych 
i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu 
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przypadkach, konieczne jest także utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.  
 Dla wód podziemnych celem środowiskowym jest dobry stan wód, który oznacza 

zarówno dobry stan ilościowy, jak i dobry stan chemiczny. Dla spełnienia wymogu 
niepogarszania stanu jednolitych części wód będących w co najmniej dobrym stanie, 
celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. 

 Przewiduje się odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich 
osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych 
przyczyn. 

  
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie 

z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2014 – 2020 (NSRO), 
stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do 
osiągania założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  Dzięki zachowanej spójności i równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi 
w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, 
program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany 
jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.  Głównymi 
beneficjentami nowego programu będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu 
terytorialnego  oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy. Jego budżet to 27 513,9 
mln euro z Funduszy Europejskich, czyli  114,94 mld zł.  

 Głównym celem Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej 
z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

 Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

  Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 
wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 
poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 
promowanie strategii niskoemisyjnych; 
rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 
rozwój infrastruktury środowiskowej;  
dostosowanie do zmian klimatu;  
ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej;  
poprawa jakości środowiska miejskiego 

 Rozwój infrastruktury transportowej, przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali 
europejskiej: 

rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 
transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

 Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej: 
poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej 
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(rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) 
 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: 

rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego 
i energii elektrycznej; 
budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 
rozbudowa terminala LNG. 

 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego; 
 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; 
 Pomoc techniczna. 

  

Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych 

 Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” 
 Wizerunek województwa śląskiego w perspektywie 2020+: Województwo śląskie 

będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom 
korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, 
o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem 
w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne 
i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju.  

 Osiągnięcie wizji wymaga podjęcia działań w czterech obszarach priorytetowych, 
dla których opracowano cele strategiczne i bardziej szczegółowe cele operacyjne: 

 Obszar priorytetowy: Nowoczesna gospodarka 
 Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki 

rozwijającej się w oparciu, o innowacyjność i kreatywność. 

 Cel operacyjny: A.1. Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz produkty 
województwa. 

 Cel operacyjny: A.2. Otwarty i innowacyjny rynek pracy. 
 Cel operacyjny: A.3. Konkurencyjna gospodarka województwa oparta na 

elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach sieciowych. 

 Cela operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne 
rynki i potencjały. 

  
 Obszar priorytetowy: Szanse rozwojowe mieszkańców. 

 Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia 
opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie. 

 Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa. 
 Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu 

aktywności mieszkańców. 

 Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne 
warunki życia mieszkańców. 

  
 Obszar priorytetowy: Przestrzeń. 
 Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej 

przestrzeni. 

 Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. 
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 Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi. 
 Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne 

wykorzystanie przestrzeni. 
  
 Obszar priorytetowy: Relacje z otoczeniem 

 Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym będącym istotnym 
partnerem rozwoju Europy 

 Cel operacyjny: D.1. Współpraca z partnerami w otoczeniu. 
 Cel operacyjny: D.2. Atrakcyjny wizerunek województwa śląskiego. 

Cel operacyjny: D.3. Region w sieci międzynarodowych i krajowych powiązań 
infrastrukturalnych. 
 

 Programy ochrony powietrza dla województwa śląskiego 

 Zadania z zakresu ograniczania emisji niskiej wpisują się w cele „Programu 
ochrony powietrza dla województwa śląskiego: Część J - strefa częstochowsko-
lubliniecka”. 

 Programy ochrony powietrza zakładają, że ograniczenie emisji ze źródeł 
powierzchniowych może być osiągnięte dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło 
poprzez termomodernizację, podłączenie do sieci cieplnej, wymianę dotychczasowych 
kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne kotły węglowe (paliwo: węgiel, 
orzech, groszek), retortowe oraz ekologiczne (paliwo-brykiety) lub wymianę 
dotychczasowych kotłów węglowych na kotły gazowe lub olejowe oraz ogrzewanie 
elektryczne, w obszarze przekroczeń. 

 Programy wskazują ponadto, że konieczne są działania związane ze zmniejszeniem 
uciążliwości transportu samochodowego na terenie miast i tym samym ograniczeniem 
emisji pyłu zawieszonego PM10. W „Programie ochrony powietrza dla województwa 
śląskiego” nie wskazano konkretnych inwestycji dla obszaru gminy Lelów. Poniżej 
przedstawiono działania naprawcze określone dla wszystkich jednostek samorządowych 
województwa, w tym dla gminy Lelów: 
 Likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej; 
 Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych w POP 

wykonywanych przez poszczególne jednostki; 

 Działania promocyjne i edukacyjne; 
 Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów 

oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów; 

 Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez 
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać 
będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem; 

 Aktualizacja projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe przez gminy należące do strefy. 

  
 Wojewódzki Program Ochrony Środowiska 
 W „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”(projekt) wyznaczono następujące 
wojewódzkie obszary priorytetowe: 

 Obszar A – Nowoczesna gospodarka: Województwo śląskie regionem 
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nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność; 
 Obszar B – Szanse rozwojowe mieszkańców: Województwo śląskie regionem 

o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług 
publicznych o wysokim standardzie; 

 Obszar C – Przestrzeń: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej 
przestrzeni; 

 Obszar D – Relacje z otoczeniem: Województwo śląskie regionem otwartym będącym 
istotnym partnerem rozwoju Europy. 

 Cel nadrzędny Programu sformułowano jako: Województwo śląskie regionem 
innowacyjnej gospodarki i wysokiej jakości życia przy zachowaniu dobrego stanu 
środowiska przyrodniczego.  

 Strategię działań w zakresie ochrony środowiska zdefiniowano w oparciu o szereg 
celów długo i krótkoterminowych. Poniżej przedstawiono cele długoterminowe do roku 
2024: 

 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana 
z realizacją kierunków działań naprawczych; 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną 
z nowoczesnymi technologiami; 

 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 
umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu 
dobrego stanu wód; 

 Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której 
priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do 
ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu 
gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu 
i termicznym przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii; 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności 
i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu; 

 Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi; 
 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi; 
 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego 

zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-
ekonomicznymi; 

 Dążenie do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych hałasu regulowanych prawem, 
poprzez realizację założeń POH ograniczających hałas drogowy, kolejowy 
i przemysłowy; 

 Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym; 

 Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja 
ich skutków. 

  
 Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 
jest stworzenie systemu zgodnego z hierarchią pożądanego postępowania z odpadami, 
w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie 
do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku. Unieszkodliwianie jest 
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natomiast najmniej pożądaną formą zagospodarowania odpadów. Dzięki takiemu 
postępowaniu nastąpi znaczące ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów 
ulegających biodegradacji. Powinno również nastąpić zwiększenie ilości wykorzystanych 
odpadów komunalnych do celów energetycznych.  

Cel podstawowy będzie realizowany poprzez cele pośrednie: cele główne 
i szczegółowe:  

 Odpady komunalne - Cele główne:  

 Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne instalacje 
przetwarzania odpadów; 

 Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, 
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, tektury, jak również odzysku energii 
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 

 Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji 
ograniczenie składowania tych odpadów; 

 Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniu odpadów komunalnych; 

 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
Odpady sektora gospodarczego – Cele główne: 

 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne; 
 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

poddanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem; 
Odpady niebezpieczne – Cele główne: 

 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych; 
 Wzrost efektywności systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł 

rozproszonych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 
 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych procesom 

odzysku i procesom unieszkodliwiania; 

 Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń 
wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych do 
środowiska; 

 Sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB w stężeniu poniżej 50 ppm; 
 Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu 

rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%; 

 Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji 
olejów odpadowych; 

 Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw 
domowych na obszarze całego województwa; 

 W okresie do 2022 r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), 
co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu 
odpadów niebezpiecznych; 

 Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów, który pozwoli na osiągnięcie założonych poziomów zbierania; 

 Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych zakładów przetwarzania 
zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 

 Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu; 
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 Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 
4 kg/mieszkańca/rok; 

 Osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu w odniesieniu do masy 
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku (85% i 80% do końca 2014 r., 
95% i 85% od 1 stycznia 2015 r.); 

 Osiągnięcie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032” oraz „Programie usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego 
do roku 2032”; 

 Likwidacja jednego pozostałego na terenie województwa śląskiego mogilnika; 
 Uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin 

i opakowań po tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania 
w rolnictwie; 

 Sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez 
kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków 
bojowych; 

 W perspektywie do 2020 r. podstawowym celem w zakresie zagospodarowania 
zużytych opon jest utrzymanie poziomu odzysku na poziomie, co najmniej 75%, 
a recyklingu na poziomie, co najmniej 15%; 

 Osiągnięcie poziomu recyklingu i ponownego użycia dla odpadów z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej na poziomie 
minimum 70%; 

 Ograniczenie składowania osadów ściekowych, zwiększenie ilości komunalnych 
osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi, maksymalizacja 
stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy 
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
sanitarnego, chemicznego raz środowiskowego; 

 W okresie do roku 2022 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do 
poziomu nie więcej niż 45% masy wytworzonych odpadów; 

 Osiągnięcie założonych poziomów w zakresie odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 

 

Uwarunkowania wynikające programów strategicznych szczebla lokalnego 

 Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015 
 W Strategii określono następującą misję powiatu częstochowskiego:  

 „Misją Powiatu Częstochowskiego jest stworzenie lepszych warunków życia dla 
mieszkańców poprzez poprawę sytuacji materialnej, podniesienie poziomu oświaty 
i ochrony zdrowia, a także zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie negatywnym 
zjawiskom społecznym, zapewnienie warunków rozwoju przedsiębiorczości celem 
aktywizacji rynku pracy”. 

 Należy także dążyć do zaktywizowania współpracy pomiędzy samorządami 
wszystkich szczebli, podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi. 
Efektem tego będzie dalszy rozwój gospodarczy, społeczny oraz kulturalny powiatu. 
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W wyniku tego również zostanie ukształtowana zróżnicowana struktura społeczno-
gospodarcza ze znaczącym udziałem nowoczesnego i efektywnego sektora gospodarki 
żywnościowej oraz różnych form turystyki i pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 Jednocześnie celem jest uzyskanie przez powiat częstochowski odpowiedniej rangi 
w systemie społeczno-ekonomicznym województwa śląskiego kraju i zintegrowanej 
Europy w oparciu o zasadę partnerskiego współdziałania z różnymi instytucjami”. 

 Cele strategiczne dla powiatu częstochowskiego: 
7. Osiągnięcie wysokich standardów cywilizacyjnych życia mieszkańców 

i wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
8. Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm poprzez 

aktywizację lokalnych przedsiębiorców oraz przyciąganie nowych 
inwestorów. 

9. Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych. 
10. Rozwój turystyki i rekreacji bazującej na bogatych walorach powiatu. 
11. Kreowanie i wspieranie pozytywnych zmian w sferze gospodarczej. 
12. Ukształtowanie stosunków partnerstwa z podmiotami i jednostkami 

wewnątrz społeczności powiatowej i w jej otoczeniu. 
  

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2009-2012 
 Przyjęto misją rozwoju powiatu jest: Zrównoważony rozwój powiatu 

częstochowskiego przy zachowaniu i promocji środowiska naturalnego. 
 Powyższa misja jest realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne 

powiatu: 
5. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody. 
6. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
7. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 Doskonalenie systemu zarządzania ochroną środowiska. 
  
 Strategia Rozwoju Gminy Lelów 
 Misja: 
 „Gmina Lelów pozostanie ośrodkiem o charakterze lokalnym, zapewniającym 

mieszkańcom optymalny poziom jakości życia w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. 

 Gmina Lelów będzie postrzegana jako ośrodek sprzyjający przedsiębiorczości 
i inwestowaniu w kluczowych elementach gospodarki gminy, jakimi będą 
zrestrukturyzowane rolnictwo i jego otoczenie, turystyka oraz działalność produkcyjno-
usługowa spełniająca standardy ekologiczne. 

 Gmina Lelów będzie ośrodkiem kultywującym bogate dziedzictwo historyczne 
i przyrodnicze”. 

 W „Strategii…” przyjęto następujące cele strategiczne, którym przypisano 
szczegółowe kierunki działania: 

 Cel strategiczny: Osiągnięcie wysokiego stopnia dostępności i jakości infrastruktury 
technicznej: 

 Kierunek 1: Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi; 
 Kierunek 2: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej; 
 Kierunek 3: Podniesienie jakości infrastruktury drogowej; 
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 Kierunek 4: Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. 
 Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb 

zbiorowych społeczności lokalnej: 
 Zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji i poziomu wykształcenia 

mieszkańców gminy; 

 Zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej i społecznej; 
 Integracja społeczności lokalnej; 
 Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego; 
 Zapewnienie odpowiedniego poziomu porządku publicznego. 

 Cel strategiczny: Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w gminie: 

 Stymulowanie restrukturyzacji rolnictwa; 
 Wykorzystanie walorów turystycznych gminy; 
 Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 

 Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 
i ochrona wartości kulturowych: 

 Ochrona wartości przyrodniczych; 
 Ochrona wartości historycznych i kulturowych. 
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Charakterystyka i ocena stanu środowiska gminy 

Podstawowe informacje o gminie 

 Lelów położony jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, 
w powiecie częstochowskim. Sąsiaduje z gminami: Koniecpol, Przyrów, Janów z powiatu 
częstochowskiego, Szczekociny, Irządze z powiatu zawierciańskiego i gminą Niegowa 
z powiatu myszkowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 124  km2 (stan na 31.XII, GUS), co 
stanowi nieco ponad 8% powierzchni powiatu. 
 

  
Rysunek 5 Położenie gminy Lelów w powiecie częstochowskim 

  
 Gmina ma charakter rolniczy. Udział obszarów zurbanizowanych wynosi 3,9% 

powierzchni gminy, udział gruntów ornych – 49,06%. 

 Przez teren gminy przebiegają następujące drogi: 
 droga krajowa DK 46 relacji Opole-Częstochowa-Szczeckociny-Kielce – dwa 

odcinki o łącznej długości 16,200 km, natężenie ruchu 3152 poj/h; 
 droga wojewódzka nr 794 relacji Kraków-Wolbrom-Koniecpol (w sumie 10,1 

km), natężenie ruchu: 1889 poj/dobę w kierunku Włoszczowej i 971 poj/dobę 
w kierunku Woźników; 

 droga wojewódzka nr 789 relacji Brusiek-Lelów (2,8 km) natężenie ruchu: 
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1492 poj/dobę; 
 drogi gminne od nr 689001 S do 689041 o łącznej długości 108,67 km; 
 drogi powiatowe o łącznej długości 44,955 km– wykaz w tabeli poniżej. 
Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: 

 Kielce-Fosowskie; 
 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie. 

Obie linie są dwutorowe i zelektryfikowane, na terenie gminy nie ma stacji kolejowej. 
 

Tabela 25 Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Lelów 

1. Lp. 
2. Numer 

drogi 
3. Nazwa drogi 

4. Długość 
[km] 

5. 1 1015 S Mzurów - Dąbrowno - Gawronna - DW 789 1,636 

6. 2 1017 S DW 794 - Sokolniki - Kroczyce 0,800 

7. 3 1096 S Przyrów - Podlesie - Drochlin 5,635 

8. 4 1098 S Julianka - Konstantynów - Podlesie 6,503 

9. 5 1099 S Koniecpol Stary - Zagacie - Podlesie 2,300 

10. 6 1101 S Konstantynów - Teodorów - Sokole Pole 1,100 

11. 7 1102 S Konstantynów - Mełchów - do DW 794 5,814 

12. 8 1103 S od DW 794 - Wąsosz - Aleksandrów - Gródek 1,587 

13. 9 1104 S od DK 46 - Biała Wielka - Gródek 6,169 

14. 10 1105 S Nakło - do DP 1106 S 4,545 

15. 11 1106 S Gródek - Przyłęk - Brzostek 3,015 

16. 12 1114 S Lelów - Turzyn - Wygiełzów 3,903 

17. 13 1115 S Nakło - Siedliska - Zawadka - Zawada 1,948 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Częstochowie 

  

Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym 
oddziaływaniem 

Geologia i geomorfologia 

 Położenie Gminy Lelów w regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki 2000): 
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 Prowincja: Wyżyny Polskie 
o Podprowincja: Wyżyna Małopolska 

 Makroregion: Wyżyna Przedborska 

 Mezoregion: Próg Lelowski (342.13) 
 Mezoregion: Niecka Włoszczowska (342.14). 

  
 Większość obszaru gminy położona jest w mezoregionie Progu Lelowskiego, który 

ciągnie się z północnego-wschodu na południowy zachód. Pod względem geologicznym 
jest to monoklinalne pasmo kredowe (piaskowce i margle), na których zalegają utworzy 
czwartorzędowe, w tym duży płat lessu. Próg jest rozczłonkowany, a jego wysokości 
względne wahają się między 10 a 35 m. 

 Niewielka, wschodnia część gminy położona jest w obrębie Niecki Włoszczowskiej, 
w południowej części Wyżyny Przedborskiej. Pod względem budowy i ukształtowania 
powierzchni jest to misa o płaskim dnie i uniesionych brzegach. Kredowe podłoże pokryte 
jest zawydmionymi czwartorzędowymi piaskami, pomiędzy którymi występują tereny 
podmokłe i zatorfione. 

 Rzeźbę obszaru Progu Lelowskiego stanowią rozległe wzniesienia ciągnące się 
w pasie Podlesie-Biała Wielka-Turzyn o spadkach 0-5% opadające łagodnie w kierunku 
doliny Pilicy w Niecce Włoszczowskiej. 

 Południowo-zachodnia część gminy jest bardziej urozmaicona pod względem 
rzeźby terenu. Tworzy ją kopulaste, wapienne wyniesienie przedpola Wyżyny 
Częstochowskiej przykryte lessem o spadkach 5-10%. 

 Rzeźba terenu jest urozmaicana przez doliny Białki i jej dopływu Białki Lelowskiej.  
 Pod względem budowy geologicznej gmina Lelów leży na pograniczu Monokliny 

Śląsko-Krakowskiej zbudowanej z utworów triasu oraz jury i Niecki Miechowskiej, 
wypełnionej osadami kredy. 

 Południowo-zachodnia część gminy leżąca w Monoklinie Śląsko-Krakowskiej 
zbudowana jest z utworów jury górnej, głównie wapieni, margli, łupki marglistych, 
z których zbudowane są kopulaste wzgórza przykryte cienką warstwą osadów 
czwartorzędowych. Utwory kredowe występujące w północno-wschodniej części gminy 
leżą na utworach jury górnej. Osady kredy mają miąższość dochodzącą do ponad 200 m.  

 W rejonie Lelowa znajduje się szereg wzniesień zbudowanych z utworów kredy, na 
których zalegają utwory czwartorzędowe, cechujące się zmienną miąższością. Plejstocen 
jest reprezentowany przez piaski i żwiry wodnolodowcowe w pasie Biała Wielka-Nakło, 
piaski rzeczne występują w północno-wschodniej części oraz lessy w południowej części 
gminy. Holocen jest reprezentowany przez mady rzeczne, torfy, namuły oraz piaski 
rzeczne i eoliczne. 

 Na terenie gminy brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 
   

Warunki klimatyczne  

 Według podziału Romera obszar gminy Lelów leży w strefie Wyżyn 
Środkowopolskich, w makroregionie ekoklimatycznym Wyżyny Małopolskiej. Klimat 
kształtuje się pod wpływem wyżyn oraz pod słabym modyfikującym wpływem gór 
i klimatu atlantyckiego. Obszar ten znajduje się w sąsiedztwie makroregionu podgórskiego 
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– Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz makroregionu gór niskich – Gór Świętokrzyskich, 
które wywierają wpływ na kształtowanie klimatu na terenie gminy. 

 Zgodnie z podziałem Polski na dzielnicze rolniczo-klimatyczne wg Gumińskiego 
gmina Lelów leży w zasięgu dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. Dzielnica ta 
charakteryzuje się następującymi cechami: 

 Średnia roczna temperatura powietrza 7,5-8°C; 
 Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 14-15°C; 
 Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca -2  ̶ -4; 

 Roczna amplituda temperatury 16-18°C; 
 Czas zalegania pokrywy śnieżnej – 60-70 dni; 
 Długość okresu wegetacyjnego 200-210 dni; 
 Średnioroczna suma opadów 600-700 mm; 
 Średnia liczba dni z opadem waha się od 150 do 160 dni; 
 Dominują wiatry z sektora zachodniego (SW, W i NW) wiejące w ok. 45% 

dni w roku oraz w ok. 25% wiatry z sektora wschodniego (SE, E i NE); 

 Średnia prędkość wiatru waha się między 2, a 3 m/s. 

 

Warunki glebowe  

 W gminie Lelów występują gleby wytworzone z utworów czwartorzędowych: 
piasków, lessów, torfów, a także powstałe ze skał kredowych: margli i wapieni. 
Przeważają gleby pseudobielicowe i brunatne, które występują na obszarze całej gminy 
i stanowią 45% jej powierzchni, około 35% powierzchni stanowią rędziny. Pozostałą 
powierzchnię zajmują gleby hydrogeniczne tj. torfy murszowo-mineralne i murszowate. 
Gleby pseudobielicowe i brunatne – 45% powierzchni gminy 

 Gleby powstałe z piasków luźnych i słabogliniastych zaliczono je do gruntów 
ornych słabych i najsłabszych V i VI kl. bonitacji gruntów ornych i kompleksu 6 żytni 
(żytnio-ziemniaczany) słaby, kompleksu 7 żytni (żytnio-łubinowy) najsłabszy, kompleksu 9 
– zbożowo pastewny słaby. Gleby wytworzone z piasków gliniastych i glin zaliczone 
zostały do gruntów ornych średniej jakości (gorsze) IVa i IVb kl. bonit i kompleksu 5 – 
żytni dobry. Wytworzone z lessów zaliczone zostały do gruntów ornych dobrych, średnio 
dobrych i średniej jakości IIIa, IIIb i IVa kl. bonit. i kompleksu 2 – pszenno dobry. 
Rędziny – 35% powierzchni gminy 

 Zajmują największy obszar po glebach piaskowych i wytworzonych z lessów. 
Wytworzone są głównie z margli i wapieni kredowych. Rędziny zostały zaliczone do 
gruntów dobrych, średnio dobrych i średniej jakości IIIa, IIIb i IVa kl. bont. i kompleksu 4 
– żytni bardzo dobry. 
Gleby hydrogeniczne – torfowe, murszowo-mineralne, mułowo-torfowe – około 20% 
powierzchni gminy 

 Występują w dolinach rzecznych i w obniżeniach terenu, zaliczone zostały do IV 
klasy bonitacji użytków zielonych i kompleksu 2z – użytki zielone średnie. 

 Na terenie gminy nie występują tereny, na których stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub ziemi. 

 W 2012 r. dla terenu gminy wykonano opracowanie pt. „Stan Właściwości 
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Agrochemicznych Gleb i Zanieczyszczeń Metalami Ciężkimi Gruntów na Użytkach Rolnych 
Starostwa Powiatowego Częstochowa w Gminie Lelów”. 
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Tabela 26 Stan chemiczny gleb gminie Lelów* 

 Nr 
punktu 

 Miejscowość  Parametr 

 N mineralny  B  K  Zn  P  Fe  Mg  Mn  Cu  Ni, 
Pb, 
Cd, 
Cr, Hg 

 Potrzeby 
wapnowania 

 0-
30 cm 

 60-
90 cm 

 60-
90 cm 

1 Lelów  bw  w  s  n  bn  w  bw  s  w  s  w  d  zw 

2 Staromieście  n  -  bn  n bn  s  n  s  s  s  n  d  ww 

3 
Staromieście  

(k. cmentarza) 

 ś  bn  -  n bn  s  bw  s  w  s  n  d  ow 

4 Ślęzany  ś  s  n  n s  s  bw  s  s  s  n  d  ow 

5 Ślęzany  n  n  s  s s  s  s  s  s  s  s  d  kw 

6 Lgota Błotna  bw  bw  bw  s s  s  bw  s  n  w  n  d  kw 

7 Ślęzany  s  s  bn  s n  s  w  s  s  s  n  d  kw 

8 Lgota Błotna  bw  bw  bw  n s  s  bw  s  bw  s  s  d  zw 

9 Lgota Błotna  -  -  -  n bn  w  bw  w  bn  w  s  d  zw 

10 Staromieście  -  -  -  n bn  n  bw  w  bn  w  n  d  zw 

11 Lelów  w  w  bw  n bn  w  n  n  bw  s  s  d  ow 

12 Lelów  n  w  bw  n n  s  bw  n  bn  s  n  d  ow 

13 Lelów  bn  bn  n  n w  w  bw  n  bn  s  s  d  zb 

14 Mełchów  bw  s  n  n n  w  bw  n  bn  s  s  d  zw 

15 
Mełchów 

(ujęcie wody) 

 -  bn  s  n n  w  bw  n  bn  s  s  d  ow 
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 Nr 
punktu 

 Miejscowość  Parametr 

 N mineralny  B  K  Zn  P  Fe  Mg  Mn  Cu  Ni, 
Pb, 
Cd, 
Cr, Hg 

 Potrzeby 
wapnowania 

 0-
30 cm 

 60-
90 cm 

 60-
90 cm 

16 

Drochlin 

(dzikie 
wysypisko) 

 s  w  bw  n s  w  bw  n  bn  s  s  d  zw 

17 Drochlin  s  bw  bw  s bn  n  s  n  bn  s  n  d  kw 

18 Celiny  w  bw  bw  n n  w  n  n  s  s  s  d  ow 

19 Podlesie  s  bw  bw  s n  w  s  n  bn  s  s  d  pw 

20 Podlesie  w  bw  bw  s bn  s  s  n  bn  s  n  d  kw 

21 Skrajniwa  bw  bn  bw  n n  s  s  n  n  s  n  d  ow 

22 Skrajniwa  bw  bw  bw  n bw  w  bw  n  n  s  s  d  zw 

23 Konstantynów  bw  bw  bw  s bn  s  w  n  bn  s  n  d  kw 

24 Konstantynów  bw  bw  bw  n bn  s  n  n  n  s  n  d  zw 

25 Podlesie  -  -  -  s bn  w  bw  w  bn  s  n  d  zw 

26 Podlesie  -  -  -  s bn  w  bw  w  bn  n  n  d  zw 

27 Drochlin  n  bw  bw  s w  s  s  n  s  s  s  d  kw 

28 Drochlin  bw  bw  bw  s bn    w  n  bn  s  w  d  kw 
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 Nr 
punktu 

 Miejscowość  Parametr 

 N mineralny  B  K  Zn  P  Fe  Mg  Mn  Cu  Ni, 
Pb, 
Cd, 
Cr, Hg 

 Potrzeby 
wapnowania 

 0-
30 cm 

 60-
90 cm 

 60-
90 cm 

29 Lelów  -  -  -  s bn  s  s  s  bn  n  n  d  zw 

30 Zbyczyce  bn  bw  bw  s s  w  bw  n  s  s  s  d  ow 

31 Biała Wielka  w  bw  bw  s n  w  bw  n  bn  s  s  d  kw 

32 Biała Wielka  -  bn  -  s s  w  w  n  s  s  s  d  pw 

33 
Biała Wielka 

(stawy) 

 s  bw  s  s bn  w  w  s  s  s  s  d  zw 

34 Biała Wielka  s  s  s  w bn  w  bw  w  n  w  s  d  zw 

35 Biała Wielka  bn  bn  n  w n  w  n  n  n  s  s  d  kw 

36 
Paulinów 

(sad)  

 n  bn  n  w bn  s  bn  n  n  s  s  d  pw 

37 Nakło  s  bn  s  s bn  s  s  s  n  s  n  d  pw 

38 Nakło  bn  bn  n  s n  s  w  s  n  s  n  d  pw 

39 Nakło  n  s  s  s s  s  s  s  n  w  n  d  kw 

40 Nakło  bd  -  bn  s n  s  n  s  n  s  n  d  kw 
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 Nr 
punktu 

 Miejscowość  Parametr 

 N mineralny  B  K  Zn  P  Fe  Mg  Mn  Cu  Ni, 
Pb, 
Cd, 
Cr, Hg 

 Potrzeby 
wapnowania 

 0-
30 cm 

 60-
90 cm 

 60-
90 cm 

41 
Nakło  

(porzeczka) 

 bn  n  -  s n  s  n  s  bn  s  s  d  kw 

42 Nakło  bn  bn  -  s n  s  n  s  bn  s  n  d  kw 

43 Turzyn  w  s  s  s n  s  s  s  bn  s  n  d  kw 

44 Turzyn  s  bw  bn  n s  s  bw  n  bn  s  n  d  ow 

45 Turzyn  w  bw  bw  s n  s  w  s  s  s  n  d  kw 

46 Turzyn  bw  bw  bw  s bn  s  s  s  s  s  n  d  pw 

47 Lelów  bn  bw  bn  s bn  s  n  s  bn  s  n  d  kw 

 * Objaśnienia do oznaczeń w tabeli: 
 bn – bardzo niska zawartosć; 
 n – niska zawartość; 
 ś – średnia zawartość; 
 w – wysoka zawartość; 
 bw – bardzo wysoka zawartość; 
 d – dopuszczalna zawartość w glebie; 
 p – przekroczone normy zawartości w glebie; 
 kw – konieczne wapnowanie; 
 pw – potrzebne wapnowanie;
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 ww – wskazane wapnowanie; 
 ow – ograniczyć wapnowanie; 
 zw – wapnowanie zbędne. 

  

System obszarów i obiektów prawnie chronionych 

 Na terenie gminy Lelów nie znajdują się żadne rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu. 

 Na terenie gminy znajdują się trzy specjalne obszary ochrony:   
PLH240031 Białka Lelowska; 
PLH260018 Dolina Górnej Pilicy; 
PLH240016 Suchy Młyn. 
 
PLH240031 Białka Lelowska 

 Rzeka Białka na odcinku Lelów-Wąsosz stanowi jeden z lepiej zachowanych 
cieków o charakterze pstrągowym w województwie śląskim. Krajobraz przez który 
płynie jest urozmaicony - są to łąki kośne i rolniczo wykorzystywane, fragmenty 
nieużytków, zbiorowiska leśne. Na odcinku Lelów - Aleksandrów brzeg porastają 
fragmenty łęgu z olchą czarną, wierzbami. Rzeka niesie czyste wody a koryto jest 
piaszczyste. Niektóre odcinki są uregulowane, na innych rzeka meandruje. 
Głębokość waha się w granicach 30-70cm, czasami pojawiają się głębsze dołki. 
Z żyjących tutaj ryb na uwagę zasługuje pstrąg potokowy, kiełb, głowacz 
białopłetwy, śliz. Pod nawisami traw obserwować można sporo narybku. Spotykane 
są żaby "zielone" i żaba trawna. W strefie przybrzeżnej koryta miejscami pojawia się 
moczarka, manna mielec, pałka. W korycie w okolicy Aleksandrowa częste są 
zawady w postaci fragmentów zwalonych drzew. Brzegi porośnięte pałką 
szerokolistną, sadźcem konopiastym, wierzbówką, miejscami ostem. Rzeka Biała 
przed mostem w Wąsoszu jest w dobrej kondycji przyrodniczej. Piaszczyste dno jest 
czyste, podobnie jak płynąca woda. Na całym odcinku spotyka się ślady aktywności 
bobrów. W stawach hodowlanych w okolicy wsi Biała stwierdzono występowanie 
kumaka nizinnego i wydry. W najbliższym sąsiedztwie brak jest bezpośrednich 
obiektów mogących pogorszyć jej stan sanitarny. Zupełnie inny stan zaistniał po 
uruchomieniu węzła rozrządowego. Drastyczne ograniczenie przepływu wody 
w odcinku przyujściowym do Pilicy spowodowało, że życie biologiczne okresowo jest 
tam silnie zagrożone. Zmienia się głównie termika cieku. Jednocześnie wydanie kilku 
pozwoleń wodno prawnych do korzystania z wody w celach hodowlanych 
w zdecydowany sposób ogranicza, z powodu minimalnych przepływów, możliwości 
prawidłowego funkcjonowania ekosystemu rzecznego na przyujściowym odcinku 
rzeki. 

 Wielkość populacji minoga strumieniowego w chwili obecnej jest trudna do 
oszacowania, chociaż wydaje się być stosunkowo liczna (dotyczy to również 
bezimiennego potoku zasilającego Białkę). Rzeka jest czysta, miejscami występują 
rośliny wodne: moczarka, pałka. W wodzie występują larwy i bezkręgowce wodne 
zapewniające bazę pokarmową dla ryb. Z tych ostatnich w rzece występuje pstrąg 
potokowy, śliz, głowach białopłetwy, kiełb, płoć. Niektóre odcinki zarośnięte są 
zaroślami wierzbowymi i fragmentami łęgów nadrzecznych z olchą, brzozą, wierzbą, 
które stanowia miejsce licznego występowania drobnych ptaków śpiewających. Na 
tych odcinkach widoczna jest również intensywna działalność bobrów. Zgryzy są 
świeże. Na piaszczystych fragmentach, szczególnie w okolicy stawów hodowlanych 
obserwowano ślady żerowania wydry. Zważywszy na dobry stan ichtiofauny w cieku, 
gatunek ten z pewnością jest na tym terenie osiadły. Białka, ze względu na swoje 
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walory przyrodnicze ma duże znaczenie dla utrzymania różnorodności przyrodniczej 
obszaru przez który płynie. 
 
PLH260018 Dolina Górnej Pilicy 

 Obszar o powierzchni 11193,22 ha, obejmuje jeden z większych ciągów 
ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych dolinach rzecznych w kraju. 
Występują tu zbiorowiska łąkowe, lasy łęgowe, bory bagienne, a także bory 
chrobotkowe. Obszar ma znaczenie dla ochrony starorzeczy. Występują tu liczne 
populacje gatunków roślin chronionych i rzadkich. 

 Dolina Górnej Pilicy należy do najistotniejszych ostoi fauny w Polsce 
środkowej. Swoje populacje mają tutaj: bóbr europejski, traszka grzebieniasta, 
kumak nizinny, minóg ukraiński, koza, głowacz białopłetwy, trzepla zielona, 
czerwończyk fioletek, zatoczek łamliwy, populacje trzepli zielonej, czerwończyka 
fioletka i zatoczka łamliwego należą do kluczowych w skali kraju. 

 Wśród rozlewisk w Dolinie Pilicy występują liczne mikrosiedliska dogodne dla 
występowania poczwarówki jajowatej i skójki gruboskorupowej. 

 Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy dębowej, piskorza, modraszka 
telejusa, modraszka nausitousa.  
 
PLH240016 Suchy Młyn 

 Obejmuje fragment doliny rzeki Pilicy w jej górnym biegu, o łącznej długości 
ok. 11 km. Rzeka na tym odcinku nie jest uregulowana i płynie w głębokim, 
naturalnie wyżłobionym i silnie meandrującym korycie. Jest to jeden z ostatnich, 
niezmeliorowanych odcinków górnego biegu rzeki, gdzie zmiany antropogeniczne 
w samej dolinie są nieznaczne. Dolina jest płaska, bez wyraźnej strefy krawędziowej 
(do 1 km szerokości), a jej duże fragmenty są zabagnione. Do jej krawędzi 
miejscami dochodzą kompleksy leśne, które w dwóch miejscach, wąskimi pasami, 
oddzielają dolinę od rozległych torfowisk niskich: Białe Błota i Goleniowy. Rzeźba 
terenu ma charakter wypłaszczonej doliny rzecznej o wyraźnie zarysowanych 
czterech poziomach terasowych, z których każdy posiada inną budowę litologiczną 
z powodu różnic wieku i genezy. Najstarszy poziom zbudowany jest z piasków 
i żwirów wodnolodowcowych ze stadiału maksymalnego zlodowacenia 
środkowopolskiego. Poziom terasy nadzalewowej niższej zbudowany jest z piasków 
i żwirów deponowanych prawdopodobnie przez wody wolnopłynące w glacjale 
północnopolskim. Dwie pozostałe terasy zbudowane zostały prawdopodobnie na 
przełomie plejstocenu i holocenu, w wyniku akumulacji piasków i żwirów. Rzeka 
Pilica charakteryzuje się rytmiczną zmiennością prędkości nurtu oraz głębokości 
wody. Praca wykonywana przez rzekę (erozja wgłębna i boczna, transport materiału 
i jego akumulacja) przy ciągłym ruchu wody sprawia, że siedliska w samym korycie 
rzeki i w całej dolinie są bardzo różnorodne i dość często ulegają zmianom. Ta 
niezwykła różnorodność środowisk przekłada się na różnorodność funkcjonujących 
tu ekosystemów wodnych i lądowych. Spośród wszystkich siedlisk występujących 
w ostoi, największą powierzchnię zajmują siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie 65% 
pokrycia), następnie lasy liściaste (21% pokrycia), siedliska rolnicze (ogólnie 10% 
pokrycia), a najmniej lasy iglaste (4% pokrycia). Szata roślinna "Suchego Młyna" 
w niemal 90% zdominowana jest przez zbiorowiska łąkowe i bagienne. 
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Pozostały obszar zajmują bagienne lasy olchowe (łęgi i olsy) oraz różne postacie 
borów sosnowych (głównie bory świeże Leucobryo-Pinetum). Pomimo uregulowania 
w minionym okresie niektórych odcinków koryta, stan zachowania opisanego 
odcinka Pilicy i jej doliny jest dobry. Ze względu na występowanie szuwarowisk, 
podtopień i ogólnie trudną dostępność brzegów, odcinek rzeki i doliny jest 
stosunkowo dobrze zabezpieczony przed penetracją. Również jego kondycja 
przyrodnicza nie budzi większych zastrzeżeń. Występują oczywiście zagrożenia dla 
funkcjonowania tutejszych siedlisk, lecz w większości mają one charakter 
potencjalny albo związane są z czynnikami zewnętrznymi, nie zaś zlokalizowanymi 
bezpośrednio na SOO "Suchy Młyn". Największym problemem w ostoi jest 
niekorzystna zmiana łąk ekstensywnie użytkowanych na ziołorośla, głównie 
o charakterze Filipendulion, a w dalszej konsekwencji zarastanie otwartych siedlisk 
murawowych przez samosiew drzew i krzewów. 

  
 Ponadto na terenie gminy znajduje się jeden użytek ekologiczny: 
 Dąbrowa – utworzony na powierzchni 12,97 ha w celu ochrony torfowiska ze 

stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin (Rozporządzenie 
nr 32/2003 Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 2003 roku – Dz.U. nr 111, poz. 
3409). 
  
  
  
  

  
Tabela 27 Pomniki przyrody na terenie gminy Lelów (stan na 31.07.2014) 

Nazwa 
pomnika 
przyrody 

Data 
utworzenia 
pomnika 
przyrody 

Obowiązująca podstawa 
prawna 

Opis pomnika 
przyrody 

Obwód na 
wysokości 

1,3 m 

Klon 
zwyczajny 

2015-07-16 
Uchwała Nr IX/90/2015 
Rady Gminy Lelów 

Dwa klony 
zwyczajne (Acer 
platanoides) 

378, 350 

Lipa 
drobnolistna 

2002-06-17 

Rozporządzenie nr 40/02 
Wojewody Śląskiego 
z 17.06.2002r. Dz. U. Woj. 
Śl. z 2002r. nr 47, poz. 
1610 

Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 
grupa obwody 
290, 365cm 

290, 365 

Lipa 
drobnolistna 

1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 
obwód 510cm 

510 
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Buk zwyczajny 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Buk zwyczajny 
(Fagus silvatica) 
obwód – 375cm 

375 

Dąb 
szypułkowy 

1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 
obwód 353cm 

353 

Klon pospolity 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Klon pospolity 
(Acer platanoides) 
obwód 310cm 

310 

Jesion 
wyniosły 

1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Jesion wyniosły 
(Fraxinus 
excelsior) obwód 
350cm 

350 

Grupa drzew 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

wielogat. grupa – 
4 szt. wiąz polny – 
280cm miłorząb 
wduklapowy 
230cm 
tulipanowiec am. 
260cm platan 
klonolistny 430cm 

280, 230, 
260, 430 

Dereń jadalny 1996-02-06 

Rozporządzenie nr 4/96 
z dn. 06.02.1996r. 
Wojewody 
Częstochowskiego – zm. 
Dz. U. nr 2/96, poz. 5.– 
zm. Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

Dereń jadalny 
(Cornus mas) 
pojedyncze – 
108cm  

108 

   
  

Rysunek 6 Gmina Lelów na tle obszarów chronionych (kolor niebieski) i korytarzy ekologicznych 

(kolor zielony) 
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Źródło: opracowanie własne 

  

Korytarze ekologiczne 

 Teren gminy jest przecięty w kierunku wschód-zachód przez korytarz 
ekologiczny Częstochowa – wschód GKPdC-4. Korytarz ten łączy Jurę Krakowsko-
Częstochowską z Mazowszem i górami Świętokrzyskimi. 

Zasoby kopalin 

 Według bazy danych MIDAS na terenie gminy brak udokumentowanych złóż 
surowców mineralnych. 

Wody powierzchniowe 

 Gmina Lelów położona jest w dorzeczu Pilicy, lewostronnego dopływu Wisły. 
Przez obszar gminy przebiega dział wodny I rzędu rozdzielający dorzecza Wisły 
i Odry. Część gminy położona w dorzeczu Odry odwadniana jest przez rzekę 
Kozyrkę. Środkową i północną część gminy odwadnia rzeka Białka wraz 
z dopływami.  

 Na terenie gminy brak większych zbiorników wodnych, na rzece Białce 
znajduje się kompleks stawów hodowlanych o powierzchni 70,4 ha. Na obszarze 
gminy stosunkowo gęsta jest sieć rowów melioracyjnych, obszary zmeliorowane: 

 północno-zachodnia część gminy, od południa obszar ten ograniczony jest drogą 
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krajową nr 46, od zachodu drogą gruntową Staromieście – Bożkowe Niwy, jest 
to źródłowy obszar rzeki Kozyrki, jest to jednocześnie obszar narażony na zalewy 
wód; 

 na północ od Turzyna, pomiędzy rzekami Białką Lelowską a Ciekiem od Irządz; 

 w północnej części gminy, obszar ograniczony od południa miejscowością 
Podlesie; 

 na wschód od Drochlina, jest to jednocześnie obszar narażony na zalewy wód; 
 pomiędzy Konstantynowem a rzeką Kozyrką, jest to jednocześnie obszar 

narażony na zalewy wód; 
 w południowo wschodniej części gminy, pomiędzy rzeką Białką na zachodzie 

a granicą gminy na wschodzie. 
 

Rysunek 7 Sieć rzeczna gminy Lelów (granice gminy oznaczono czerwoną linią) 

  
  
 Na terenie gminy znajduje się jeden zbiornik retencyjny „Lelów” na rzece 

Lgoczanka w miejscowości Lelów. Parametry zbiornika: 

 Powierzchnia zlewni 6,60 ha; 
 Objętość wody 166 tys. m3; 
 Średnia głębokość 2,51 m; 
 Zasięg cofki dynamicznej 1+570 m; 
 Wysokość piętrzenia 6,80 m; 

 Długość zapory czołowej 107 m. 
 Badań i  oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach 
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państwowego monitoringu środowiska, który na terenie województwa śląskiego 
prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Badaniami objęte są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Na terenie 
gminy Lelów monitoringiem objęta jest rzeka Pilica (PLRW20009254157). 

  
Tabela 28 Ocena JCWP za 2014 rok (Pilica powyżej dopływu spod Nakła m. Łąkietka) 

Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

Elementy 
biologiczne 

Fitobentos (wskaźnik 
okrzemkowy IO) 

1 0,421 0,421 0,421 

Makrofity (makrofitowy indeks 
rzeczny MIR) 

1 33,23 33,23 33,23 

Makrobezkręgowce bentosowe 1 0,803 0,803 0,803 

Stan fizyczny 

Temperatura (
o
C) 8 5,2 18,7 12 

Barwa (mg/l Pt) 6 10 20 16 

Zawiesina ogólna (mg/l) 6 8,8 33 18 

Warunki tlenowe  
i zanieczyszczenia 

organiczne 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 8 8,2 11 9,5 

BZT5 (mg O2/l) 8 2,3 8,8 4,7 

ChZT-Mn (mg O2/l) 6 4,2 9,9 7 

OWO (mg C/l) 8 4,5 11 7,2 

ChZT - Cr (mg O2/l) 6 13 29 20,5 

Zasolenie 

Przewodność w 20
o
C (uS/cm) 8 419 461 437 

Substancje rozpuszczone (mg/l) 8 316 383 347 

Siarczany (mg SO4/l) 6 22,3 34,2 26,9 

Chlorki (mg Cl/l) 6 13,2 18,1 15,6 

Wapń (mg Ca/l) 6 93,4 101 96,3 

Magnez (mg Mg/l) 6 3,49 4,47 3,9 

Twardość ogólna (mg CaCO3/l) 8 232 253 241 

Zakwaszenie 

Odczyn pH 8 7,1 7,7 7,1 - 7,7 

Zasadowość ogółna (mg 
CaCO3/l) 

6 191 207 199,5 

Substancje 
biogenne 

Azot amonowy (mg N-NH4/l) 8 <0,2 0,33 0,17 

Azot Kjeldahla (mg N/l) 8 0,59 1,06 0,81 

Azot azotanowy (mg N-NO3/l) 8 2 2,92 2,39 

Azot azotynowy (mg N-NO2/l) 6 0,021 0,066 0,04 
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Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

Azot ogólny (mg N/l) 8 2,9 3,8 3,25 

Fosforany (mg PO4/l) 8 0,127 0,32 0,207 

Fosfor ogólny (mg P/l) 8 0,057 0,19 0,135 

Specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne 
i niesyntetyczne 

Aldehyd mrówkowy (mg/l) 4 <0,015 0,026 0,019 

Arsen (mg As/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Bar (mg Ba/l) 4 0,022 0,038 0,029 

Bor (mg B/l) 4 <0,08 <0,08 <0,08 

Chrom sześciowartościowy (mg 
Cr

+6
/l) 

4 <0,003 <0,003 <0,003 

Chrom ogólny (suma +Cr3 
i +Cr6) (mg Cr/l) 

4 <0,003 <0,003 <0,003 

Cynk (mg Zn/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Miedź (mg Cu/l) 4 <0,005 0,013 0,006 

Fenole lotne (indeks fenolowy) 
(mg/l) 

4 <0,001 0,002 0,001 

Węglowodory ropopochodne - 
indeks olejowy (mg/l) 

4 <0,05 <0,05 <0,05 

Glin (mg Al/l) 4 <0,05 0,229 0,076 

Cyjanki wolne (mg CN/l) 4 <0,005 0,0053 0,003 

Cyjanki związane (mg Me (CNx/l) 4 <0,005 <0,005 <0,005 

Molibden (mg Mo/l) 4 <0,005 <0,005 <0,005 

Selen (mg Se/l) 4 <0,003 <0,003 <0,003 

Srebro (mg Ag/l) 4 <0,0015 <0,0015 <0,0015 

Tal (mg Tl/l) 4 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Tytan (mg Ti/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Wanad (mg V/l) 4 <0,01 <0,01 <0,01 

Antymon (mg Sb/l) 4 <0,0006 <0,0006 <0,0006 

Fluorki (mg F/l) 4 <0,1 0,24 0,143 

Beryl (mg Be/l) 4 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Kobalt (mg Co/l) 4 <0,005 <0,005 <0,005 

Cyna (mg Sn/l) 4 <0,05 <0,05 <0,05 

Substancje Alachlor (µg/l) 12 <0,09 <0,09 <0,09 
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Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

priorytetowe Antracen (µg/l) 12 <0,03 <0,03 <0,03 

Atrazyna (µg/l) 12 <0,03 <0,03 <0,03 

Benzen (µg/l) 12 <2,5 <2,5 <2,5 

Difenyloetery bromowane (µg/l) 12 <0,0005 0,0018 0,0008875 

Kadm i jego związki (µg/l) 12 <0,02 <0,02 <0,02 

C10-13 -chloroalkany (µg/l) 12 <0,4 <0,4 <0,4 

Chlorfenwinfos (µg/l) 12 <0,01 <0,01 <0,01 

Chlorpyrifos (µg/l) 12 <0,009 <0,009 <0,009 

1,2-dichloroetan (EDC) (µg/l) 12 <3 <3 <3 

Dichlorometan (µg/l) 12 <6 <6 <6 

Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) 
(µg/l) 

12 <0,65 <0,65 <0,65 

Diuron (µg/l) 12 <0,06 <0,06 <0,06 

Endosulfan (µg/l) 12 <0,005 <0,005 <0,005 

Fluoranten (µg/l) 12 <0,03 0,048 0,0205 

Heksachlorobenzen (HCB) (µg/l) 12 <0,003 <0,003 <0,003 

Heksachlorobutadien (HCBD) 
(µg/l) 

12 <0,03 <0,03 <0,03 

Heksachlorocykloheksan (HCH) 
(µg/l) 

12 <0,006 <0,006 <0,006 

Izoproturon (µg/l) 12 <0,09 <0,09 <0,09 

Ołów i jego związki (µg/l) 12 <2 <2 <2 

Rtęć i jej związki (µg/l) 12 <0,015 0,027 0,011 

Naftalen (µg/l) 12 <0,7 <0,7 <0,7 

Nikiel i jego związki (µg/l) 12 <5 <5 <5 

Nonylofenole (µg/l) 12 0,04 0,17 0,09333333 

Oktylofenole (µg/l) 12 <0,002 0,02 0,00991667 

Pentachlorobenzen (µg/l) 12 <0,00035 <0,00035 <0,00035 

Pentachlorofenol (PCP) (µg/l) 12 <0,1 <0,1 <0,1 

Benzo(a)piren (µg/l) 12 <0,015 <0,015 <0,015 

Benzo(b)fluoranten (µg/l) 12 <0,004 0,0062 0,003 

Benzo(k)fluoranten (µg/l) 12 <0,004 <0,004 <0,004 
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Grupy 
wskaźników 

Nazwa wskaźnika jakości wód, 
jednostka 

Ilość 
pomiarów 

MIN MAX ŚR 

Benzo(g,h,i)perylen (µg/l) 12 <0,0006 0,0046 0,0018 

Indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) 12 <0,0006 0,0061 0,0019 

Symazyna (µg/l) 12 <0,03 <0,03 <0,03 

Związki tributylocyny (µg/l) 12 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Trichlorobenzeny (TCB) (µg/l) 12 <0,12 <0,12 <0,12 

Trichlorometan (chloroform) 
(µg/l) 

12 <0,75 <0,75 <0,75 

Trifluralina (µg/l) 12 <0,009 <0,009 <0,009 

Inne substancje 
zanieczyszczające 

(według KOM 
2006/0129 COD) 

Tetrachlorometan (µg/l) 12 <3,6 <3,6 <3,6 

Aldryna (µg/l) 12 <0,003 <0,003 <0,003 

Dieldryna (µg/l) 12 <0,004 <0,004 <0,004 

Endryna (µg/l) 12 <0,001 <0,001 <0,001 

Izodryna (µg/l) 12 <0,002 <0,002 <0,002 

DDT - izomer para-para (µg/l) 12 <0,003 <0,003 <0,003 

DDT całkowity (µg/l) 12 <0,0075 <0,0075 <0,0075 

Trichloroetylen (µg/l) 12 <3 <3 <3 

Tetrachloroetylen (µg/l) 12 <3 <3 <3 

 Źródło: WIOŚ w Katowicach 

Wody podziemne 

 Na obszarze gminy Lelów występują trzy piętra wodonośne: 
czwartorzędowe, kredowe i jurajskie. 

 Piętro czwartorzędowe zbudowane jest z piaszczystych i żwirowych warstw 
wodonośnych. W dolinach rzecznych i obniżeniach terenu zwierciadło wody 
występuje przeważnie w graniach 0-1 m p.p.t., na pozostałym obszarze zwierciadło 
wody występuje głębiej, do 2 m p.p.t. Potencjalna wydajność studni tego poziomu 
wynosi od kilku do kilkunastu m3/h. 

 Piętro kredowe występuje w północno-wschodniej części gminy. Poziom 
wodonośny związany jest z utworami kredy górnej (margle, wapieni, opoki – 
mastrychtu, kampanu i santonu). Jest to poziom szczelinowy występujący na 
głębokości do 20 m. Uzyskiwane wydajności są rzędu od kilku do kilkudziesięciu 
m3/h. 

 Piętro jurajskie występujące w północno-zachodniej części gminy tworzą 
szczelinowate, spękane wapienie i margle. Są to wody podziemne szczelinowo-
krasowe. Główny poziom użytkowy występuje na głębokościach od kilku do 100 m 
p.p.t. Przeciętne wydajności wahają się od kilku do 120 m3/h w dolinie Białki. 
Zasilanie poziomu odbywa się drogą infiltracji wód atmosferycznych poprzez 
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warstwy czwartorzędowe i kredowe lub bezpośrednio w strefie wychodni utworów 
górnojurajskich. 

 Na terenie gminy występują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
(GZWP): 
GZWP 326 Zbiornik Częstochowa w południowo-zachodniej części gminy; 
GZWP 408 Niecka Miechowska zajmujący północną, środkową i wschodnią część 
gminy. 

 Badaniami objęte są jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Teren 
gminy Lelów znajduje się na obszarze 3 jednolitych części wód podziemnych: 
 PLGW650095; 
 PLGW2300119; 
 PLGW230097. 

 Na terenie gminy Lelów w 2014 monitoringiem objęty był jeden punkt 
pomiarowy „Mełchów” położony na terenie JCWPD nr 95 i GZWP 408. Wodę 
zaliczono do III klasy jakości. 

Tabela 29 Wyniki badań parametrów fizykochemicznych wód podziemnych w 2014 r. 

Wskaźnik Jednostka Metodyka Wynik 

Temperatura °C PB-T/17 wyd.1 z dnia 27.05.2006 10,4 

Odczyn pH - PN-90/C-04540/01 6,9 

Tlen rozpuszczony mgO2/l PN-EN 25814:1999 7,3 

Potencjał redox mV PB-T/14 z dn. 19-04-2004 140 

PEW w 20
0
C µS/cm PN-EN 27888 : 1999 453 

Sód mg Na/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 6,1 

Potas mg K/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 7,7 

Wapń mg Ca/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 82 

Magnez mg Mg/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 1,4 

Arsen mg As/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. <0,01 

Cynk mg Zn/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. <0,010 
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Wskaźnik Jednostka Metodyka Wynik 

Miedź mg Cu/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. <0,005 

Bar mg Ba/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 0,03 

Bor mg B/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. <0,08 

Mangan mg Mn/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. <0,005 

Chrom ogólny mg Cr/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. <0,005 

Żelazo ogólne mg Fe/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 0,015 

Glin mg Al/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 0,02 

Nikiel mg Ni/l 
PB-F/26 wyd. 2 z dn. 20.12.2012 
r. 0,01 

Ołów mg Pb/l PN-EN ISO 15586:2005 <0,0010 

Kadm mg Cd/l PN-EN ISO 15586:2005 <0,00002 

OWO mg C/l PN-EN 1484:1999 1,3 

Azotany mg N03/l 
PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 
r. 30 

Azotyny mg N02/l PN-EN ISO 13395:2001 <0,010 

Amoniak  mg NH4/l PN-EN ISO 11732:2007 <0,10 

Fosforany rozp. mg PO4/l PN-EN ISO 15681-1:2006 1,2 

Fluorki mg F/l 
PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 
r. 0,24 

Chlorki mg Cl/l 
PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 
r. 15 
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Wskaźnik Jednostka Metodyka Wynik 

Siarczany mg SO4/l 
PB-F/27 wyd. 2 z dn. 22.12.2011 
r. 54 

Wodorowęglany mg HCO3/l 
PB-F/10 wyd. 1 z dn. 02.01.2006 
r. 170 

Rtęć mg Hg/l 46.3wyd.1/1.02.2008   

Źródło: WIOŚ Katowice 

Tereny zalewowe 

 Według aktualnych danych Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie 
gminy brak obszarów zagrożonych podtopieniami. 

 Z analizy mapy hydrograficznej wynika, że na terenie gminy Lelów występują 
następujące obszary zagrożone podtopieniami: 
 Białka Lelowska od źródeł po Staromieście; 
 północno-zachodnia część gminy, od południa obszar ten ograniczony drogą 

krajową nr 46, od zachodu drogą gruntową Staromieście – Bożkowe Niwy, jest 
to źródłowy obszar rzeki Kozyrki, sieć rowów melioracyjnych przecina dział 
wodny I rzędu; 

 na wschód od Drochlina, ograniczone na wschodzie rzeką Białką; 
 pomiędzy miejscowością Konstantynów a rzeką Kozyrką; 

 na wschodniej granicy gminy, wzdłuż Pilicy; 
 na północ od miejscowości Turzyn pomiędzy rzekami Białka Lelowska i ciekiem 

od Irządz. 
 Na terenie gminy brak wałów przeciwpowodziowych. 

Rysunek 8 Obszary zagrożone powodzią w gminie Lelów 
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Źródło: Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – ETAP I – Rzeka Pilica, RZGW 
Warszawa 2006 

  
 

  

Id: 43D1A33E-5460-469F-ACC7-C2A38FEBEAFA. Podpisany Strona 141



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów  
 

na lata 2015-2018 z  perspektywą na lata 2019-2022 

 

 141 

Powietrze atmosferyczne 

 Ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach państwowego 
monitoringu środowiska. Organem odpowiedzialnym jest Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, który co roku dokonuje oceny poziomów substancji 
w powietrza w poszczególnych strefach, w oparciu o kryteria określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031). Zgodnie 
z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) strefę stanowi: 
aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tysięcy, pozostały obszar województwa, niewchodzący 
w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. 
Obszar gminy Lelów wchodzi w skład strefy śląskiej PL2405. 

 Ocenę dla roku 2014 wykonano według kryteriów dotyczących ochrony 
zdrowia, które obejmują: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, ołów, arsen, 
nikiel, kadm, benzo(a)piren, pył PM10, pył PM2,5, ozon, tlenek węgla. Od roku 2008 
zakres oceny jest poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, czyli 
zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE 
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

 Natomiast w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono: dwutlenek 
siarki SO2, tlenki azotu NOX, ozon O3 określony współczynnikiem AOT40.  

 W rocznej ocenie jakości powietrza, wydziela się strefy, w zależności od 
wielkości stężeń zanieczyszczeń. Strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia 
normy) zaliczono do klasy C, dla której istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia 
programów ochrony powietrza (POP). Klasy stref wydzielone na podstawie analizy 
stężeń: 
Klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych,  
Klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 
o margines tolerancji, 
Klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, 
a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony - poziomy dopuszczalne 
lub poziomy docelowe.) 

 W przypadku klasyfikacji stref dla celów długoterminowych stosuje się 
natomiast dwuklasową skalę: 
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Klasa D1 - jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 
długoterminowego,, 
Klasa D2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 
 

Tabela 30 Wynikowe klasy strefy śląskiej, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. 

z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

SO2 NO2 CO C6 H6 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni B(a)P O3 

A A A A C C A A A A C C 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

  
 W rocznej ocenie jakości powietrza dla strefy śląskiej za 2014 r., 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla celów ochrony zdrowia, nie 
stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, 
benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu. 

 W 2014 r. stwierdzono niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 
benzo(a)pirenu B(a)P i ozonu. Źródłem wysokich stężeń pyłu zawieszonego 
i benzo(a)pirenu są procesy spalania paliw w celach grzewczych, w szczególności 
w paleniskach sektora komunalno-bytowego. Stężenia te w okresie zimnym są 
znacznie wyższe niż w sezonie ciepłym.  
 

Tabela 31 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem parametrów kryterialnych 

określonych dla SO2 i NOx pod kątem ochrony roślin za 2014 r. 

Klasa dla obszarów ze względu na poziom 
dopuszczalny SO2 

Klasy dla obszarów ze względu na poziom 
dopuszczalny NOx 

A A 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

  
  

Tabela 32 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem parametrów kryterialnych 

określonych dla O3 pod kątem ochrony roślin za 2014 r. 

Poziom docelowy dla roku 2013 
Poziom celów długoterminowych 

dla roku 2020 

A D2 

Źródło: WIOŚ w Katowicach 

  
 W ocenie jakości powietrza za rok 2014 dla strefy śląskiej z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin, nie stwierdzono przekroczeń 
dla: dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu.  

 Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony Środowiska dla stref, w których 
poziom substancji w powietrzu odpowiednio przekracza poziom dopuszczalny 
powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy (strefy klasy C), zarząd 
województwa, obowiązany jest określić, w drodze uchwały, program ochrony 
powietrza (POP), mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych i docelowych 
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poziomów substancji w powietrzu. W wyniku oceny rocznej obejmującej rok 2014, 
na liście stref zakwalifikowanych do opracowania POP znalazła się strefa śląska - ze 
względu na pył PM10, pył PM2,5 i B(a)P (kryterium ochrony zdrowia). 

  

Klimat akustyczny 

 Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. 
Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany ludzką działalnością 
można podzielić na: 
hałas komunikacyjny 
hałas przemysłowy (instalacyjny). 

 Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są 
natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu 
pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, 
ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter 
obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Ten typ hałasu stanowi 
w gminie Lelów największą uciążliwość dla środowiska i ludności, w szczególności 
tej, zamieszkałej wzdłuż głównych dróg. 

 Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny 
środowiska. Poziomy dźwięków, których źródłem są środki komunikacji drogowej 
i kolejowej, wynoszą od 75 do 95 dB. W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów 
przedstawiają się następująco: 

 pojazdy jednośladowe 79–87 dB; 
 samochody ciężarowe 83–93 dB; 
 autobusy i ciągniki 85–92 dB; 
 samochody osobowe 75–84 dB; 
 maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB; 

 wozy oczyszczania miasta 77–95 dB. 
 Głównym źródłem hałasu na obszarze gminy jest ruch samochodowy, 

zwłaszcza ruch na drodze krajowej nr 46 relacji Opole-Kielce. Odcinek tej drogi 
przebiegający przez teren gminy powoduje istotne pogorszenie klimatu 
akustycznego w jej pobliżu. Dużym źródłem hałasu jest również ruch na drogach 
wojewódzkich nr 794 i 789. Zarówno droga krajowa nr 46, jak i drogi wojewódzkie, 
powiatowe i gminne na terenie gminy Lelów nie są wyposażone w ekrany 
akustyczne. 

 Na klimat akustyczny wpływa również hałas kolejowy. Przez gminę 
przebiegają dwie linie kolejowe wykorzystywane dla transportu pasażerskiego 
i towarowego. Zasięg uciążliwości hałasowej linii kolejowych może sięgać nawet do 
300 m.  

 Na terenie gminy nie były prowadzone badania poziomu hałasu przy 
drogach. 

 Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego 
rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak 
i instalacje oraz wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do 
hałasów instalacyjnych zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia 
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obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne itp.), a także - 
urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Na terenie 
gminy Lelów nie funkcjonują duże zakłady przemysłowe, które mogłyby być źródłem 
hałasu. 

  

Pola elektromagnetyczne 

 Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego 
negatywny wpływ na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje 
elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, 
urządzenia diagnostyczne, niektóre urządzenia przemysłowe.  

 Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym 
rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych 
telefonii komórkowych pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od 
dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na 
wysokości ich zainstalowania. 

Tabela 33 Stacje telefonii komórkowej na terenie gminy Lelów 

Lp. Adres ID stacji Sieć Technologie 

1 Skrajniwa 9851 
Orange, T-

Mobile 
GSM900, UMTS900 

2 Nakło 52189 
T-Mobile, 
Orange 

GSM900, UMTS900 

3 Biała Wielka 52137 
T-Mobile, 
Orange 

GSM900, UMTS900 

4 Lelów, ul. Szczekocińska 2433 
Orange, T-

Mobile 
GSM900, UMTS90 

5 Lelów, ul. Koniecpolska CZE2011 PLAY 
GSM900, GSM 1800, 
UMTS900, UMTS2100, 
LTE1800 

6 Lelów, ul. Koniecpolska 22409 
PLUS, 
AERO2 

GSM900 

Źródło: http://mapa.btsearch.pl 

  
 W 2012 roku wykonano w Lelowie, na Placu Partyzantów badanie poziomu 

pól elektromagnetycznych. – nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych. Wyniki pomiaru przedstawiono w poniższej 
tabeli. 
 

Tabela 34 Wyniki badania poziomu pól elektromagnetycznych w Lelowie w 2012 r. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Współrzędne 
geograficzne 

Średnia arytmetyczna zmierzonych 
wartości skutecznych natężeń pola 

elektromagnetycznego 

Niepewność 
pomiarów 

V/m ±V/m 

Plac Partyzantów, Lelów 
N 50° 40’ 59,8” 
E 19° 37’26,6” 

0,17 0,03 

 Źródło: WIOŚ w Katowicach 
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Dobra kultury 

 W wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych na terenie gminy Lelów 
wpisane są następujące obiekty (źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Katowicach,  stan z dnia 31.12.2014 r.): 
 Park – założenie parkowe w Białej Wielkiej o charakterze zabytkowym z XVIII 

wieku; 
 Stanowisko archeologiczne nr 1 – położone na terenie przysiółka Wojewodze, na 

lekko nachylonym ku północnemu wschodowi skłonie, na prawym brzegu 
niewielkiego cieku (lewobrzeżnego dopływu Białki), na północ od centrum wsi 
Biała Wielka, około 1900 metrów na południowy wschód od kościoła 
w Drochliwie, około 300 metrów na północny wschód od drogi idącej przez 
Wojewodze; 

 Stanowisko archeologiczne nr 2 – położone na terenie przysiółka Wojewodze, na 
lekko nachylonym ku północnemu wschodowi skłonie, na prawym brzegu 
niewielkiego cieku (prawobrzeżnego dopływu Białki), około 2,5 km na północ od 
centrum wsi Biała Wielka, około 350 metrów na północny wschód od drogi 
przechodzącej przez Wojewodze, około 100-200 metrów na wschód od drogi 
Wojewodze – Drochlin; 

 Stanowisko archeologiczne nr 3 – położone na terenie przysiółka Wojewodze, na 
lekko nachylonym ku północnemu wschodowi skłonie, na prawym brzegu 
niewielkiego cieku, około 2,5 km na północ od centrum wsi, około 100 – 200 
metrów na północny wschód od drogi idącej przez Wojewodze, około 20 – 100 
metrów na wschód od drogi Wojewodze – Drochlin; 

 Budynek dworu wraz z parkiem, założonym na przełomie XIX i XX wieku we wsi 
Bogumiłek; 

 Kościół pod wezwaniem Świętych Filipa i Jakuba w Drochlinie. Obiekt nie istnieje 
– przewidziany do skreślenia; 

 Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Marcina wraz z najbliższym 
otoczeniem w Lelowie; 

 Cmentarz rzymskokatolicki na wzgórzu zamkowym w Lelowie, założony 
w pierwszej połowie XIX wieku na miejscu dawnego zamku. Granica wpisu do 
rejestru biegnie od południa wzdłuż muru ogrodzeniowego, od północy, 
wschodu i zachodu wzdłuż podnóży wzgórza; 

 Stanowisko archeologiczne nr 4 – wielokulturowa osada z epoki kamienia oraz 
wczesnego średniowiecza – położone na wysokim, wyraźnie zaznaczonym cyplu 
lewobrzeżnej terasy Białki, około 500 metrów na zachód od kościoła w Lelowie, 
około 20 – 50 metrów na północny zachód od szosy Lelów – Żarki, około 200 
metrów  na zachód od koryta Białki; 

 Stanowisko archeologiczne nr 5 – osada wielokulturowa z okresu wpływów 
Rzymskich, wczesnego i pełnego średniowiecza – położone na krawędzi 
nadzalewowej, lewobrzeżnej terasy Białki, około 420 metrów na południowy 
zachód od kościoła w Lelowie, 20 – 50 metrów na południowy wschód od 
zabudowań przy ulicy Żareckiej 18, około 120 metrów na zachód od koryta 
Białki; 

 Stanowisko archeologiczne nr 6 – osada zawierająca materiały z epoki kamienia, 
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okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza i średniowiecza – 
położone na wyraźnie zaznaczonym, wysokim cyplu nadzalewowej lewobrzeżnej 
terasy Białki, około 550 metrów na południowy zachód od kościoła w Lelowie, 
około 100 metrów na zachód od ujścia do Białki potoku płynącego przez 
Staromieście, około 250 metrów na południowy wschód od szosy Lelów – Żarki; 

 Stanowisko archeologiczne nr 7 – osada z okresu wpływów rzymskich 
i średniowiecza – położone w widłach Białki i jej lewobrzeżnego, płynącego 
przez Staromieście, dopływu, na dość wysokim cyplu ponad-zalewowej terasy, 
około 600 metrów na południe i południowy zachód od kościoła w Lelowie, 
około 300 metrów na zachód od drogi z Lelowa do Sokolników; 

 Stanowisko archeologiczne nr 8 – osada kultury łużyckiej oraz z okresu 
wczesnego i pełnego średniowiecza – położone na rozległym, wysokim cyplu 
ponadzalewowej terasy prawego brzegu Białki, około 550 metrów na południe 
od kościoła w Lelowie, około 20 – 250 metrów na zachód od drogi polnej 
z Lelowa do Sokolników; 

 Stanowisko archeologiczne nr 9 – osada prehistoryczna oraz wczesno 
średniowieczna – położone na cyplu prawobrzeżnej terasy Białki, około 500 
metrów na południe od kościoła w Lelowie, około 100 metrów na wschód od 
drogi z Lelowa do Sokolników; 

 Stanowisko archeologiczne nr 10 – osada z epoki kamienia – położone na 
wydłużonym wale ziemnym stanowiącym część prawobrzeżnej terasy Białki, 
otoczonym łąkami, około 950 metrów na południowy wschód od kościoła 
w Lelowie, około 100 metrów na północ od koryta Białki, około 400 metrów na 
wschód od drogi z Lelowa do Sokolników, około 500 metrów na zachód od drogi 
z Lelowa do Turzyna; 

 Stanowisko archeologiczne nr 11 – osada neolityczna i prawdopodobnie z okresu 
wpływów rzymskich – położone na wysokim cyplu prawobrzeżnej terasy Białki, 
około 1200 metrów na południowy wschód od kościoła w Lelowie, na 
południowy zachód od drogi z Lelowa do Turzyna, 50 – 100 metrów na północ 
od koryta Białki, tuż przy granicy gruntów wsi Lelów; 

 Stanowisko archeologiczne nr 12 – osada neolityczna i z okresu wpływów 
rzymskich – położone na cyplu lewobrzeżnej nadzalewowej terasy lewego 
dopływu Białki, płynącego przez Staromieście, około 650 – 700 metrów na 
południowy zachód od kościoła w Lelowie, około 250 metrów na południowy 
wschód od szosy Lelów – Żarki, około 50 metrów na północny zachód od koryta 
strumienia; 

 Kościół parafialny w Nakle pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa wraz 
z dzwonnicą i najbliższym otoczeniem; 

 Zespół pałacowy w Nakle, w skład którego wchodzą: pałac, brama, park; 
 Kościół pod wezwaniem Świętego Idziego w Podlesiu wraz z dzwonnicą 

i najbliższym otoczeniem; 

 Park dworski z XVIII wieku w Podlesiu; 
 Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Staromieściu 

wraz z najbliższym otoczeniem w granicach ogrodzenia; 

 Dwór wraz z parkiem we wsi Turzyn. 
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Istniejące problemy ochrony środowiska 

 Zagrożenia środowiska mogą mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. 
Rodzaj i intensywność zagrożeń jest ściśle związana ze specyfiką danego obszaru, tj. 
rozwojem gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno-geograficznymi. Teren 
gminy Lelów jako obszar zurbanizowany został mocno przekształcony w wyniku 
działalności człowieka. 

 Główne zagrożenie naturalne na terenie gminy Lelów dotyczą: 
 zagrożenia powodziowego; 
 wodnej erozji gleb; 
 wietrznej erozji gleb – ulegają jej przede wszystkim gleby piaszczyste. 

  
 Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska naturalnego wynikają 

z działalności człowieka i związane są z wykorzystywaniem i przetwarzaniem 
zasobów. Źródłem presji na środowisko są poszczególne dziedziny gospodarki oraz 
funkcjonowanie terenów zurbanizowanych.  

18. Mieszkalnictwo 
 Jednym z zagrożeń środowiska związanym z bytowaniem ludności stanowi 

odprowadzanie niewystarczająco oczyszczonych ścieków. Problem stanowi niepełny 
rozwój sieci kanalizacyjnej - około 23% mieszkańców jest podłączonych do systemu 
sieci kanalizacji sanitarnej. Wg danych GUS różnica pomiędzy odsetkiem ludności 
korzystającej z wodociągu i z kanalizacji wynosiła w 2013 r. 67 punktów 
procentowych. 

 Rozbudowy wymaga również system zbierania, oczyszczania i odprowadzania 
wód opadowych. 

 Kolejne zagrożenie stanowi niska emisja zanieczyszczeń powietrza, co 
znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń benzo(a)pirenu, dwutlenku siarki 
i pyłu w sezonie grzewczym. Problem niskiej emisji związany jest 
z wykorzystywaniem węgla jako głównego paliwa do wytwarzania ciepła 
w gospodarstwach domowych zaopatrywanych z indywidualnych systemów 
grzewczych. 

 System komunikacyjny stwarzający zagrożenia dla środowiska głównie 
z tytułu transportu drogowego, a więc emisja spalin, generowanie hałasu, 
degradacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Ponadto drogi są też 
potencjalnym źródłem zanieczyszczenia ropopochodnymi pasów terenów położonych 
wzdłuż dróg. Największe zagrożenie hałasem i emisją spalin na terenie gminy 
występuje wzdłuż drogi krajowej nr 46 oraz wojewódzkich nr 794 i 789 jak i wzdłuż 
licznych dróg powiatowych. 

19. Gospodarka odpadami 
 Niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze wywierają odpady 

porzucane na dzikich wysypiskach. Bieżące likwidowanie tych wysypisk, rozwijanie 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, sprawne funkcjonowanie zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu agd i rtv powinno przyczynić się 
do eliminowania zagrożeń środowiska ze strony odpadów. Na terenie gminy problem 
stanowi również obecność wyrobów zawierających azbest. 
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20. Rolnictwo 
 Intensywne uprawy rolne, upraszczanie agrocenoz, powodują również 

niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego. Na obszarach sadowniczych oraz 
ogrodniczych zagrożeniem są pozostałości środków ochrony roślin i nawozów 
sztucznych. Ograniczać te zagrożenia można poprzez stosowanie dobrych praktyk 
rolniczych. 

Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji 
Programu  

 Głównym założeniem Programu ochrony środowiska jest poprawa stanu 
środowiska na terenie gminy Lelów. Wszystkie działania zaproponowane do 
realizacji w ramach Programu mają na celu ochronę środowiska, ograniczenie 
wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska i w rezultacie poprawę stanu 
środowiska na terenie gminy oraz są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Efektem tych działań będzie również pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Brak 
realizacji zapisów Programu będzie prowadzić do pogarszania się wszystkich 
elementów środowiska. 

 Brak realizacji zadań Programu spowoduje: 
Pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych - zwiększenie ładunku 

zanieczyszczeń wprowadzanych do wód; 
Wzrost zużycia zasobów wodnych; 
Brak zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a w następstwie straty materialne, 

ludzkie i środowiskowe terenów zalanych w wyniku powodzi; 
Pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego; 
Brak spełnienia wymogów prawnych w zakresie wskaźników emisyjnych 

i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; 
Zwiększenie obciążenia zanieczyszczeniami komunikacyjnymi;  
Pogorszenie klimatu akustycznego i zwiększenie liczby mieszkańców narażonych 

na ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku; 
Degradację gleb; 
Zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na działania promieniowania 

elektromagnetycznego; 
Zmniejszenie różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów; 
Problemy w zakresie spełnienia wymogów prawnych dotyczących gospodarki 

odpadami; 
Pogorszenie jakości życia mieszkańców; 
Zwiększone negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na dobra kultury. 

 W przypadku braku realizacji Programu negatywne trendy będą się 
pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać.  
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21.   

Znaczące efekty oceny oddziaływania 

Poziom szczegółowości oceny 

 Strategiczna ocena oddziaływania odnosi się do szerokiego spectrum 
zagadnień. Inaczej niż w przypadku oceny oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć nie ma tu możliwości odniesienia się do konkretnych rozwiązań 
technicznych. Poziom szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania jest ściśle 
powiązany z poziomem szczegółowości przedmiotowego Programu.  

Metodyka oceny  

 Dyrektywa 2001/42/WE przy sporządzaniu prognozy oddziaływania 
dokumentów strategicznych kładzie nacisk w szczególności na:  

Zebranie i przedstawienie danych na temat stanu środowiska, aktualnych 
problemów i ich prawdopodobnej przyszłej ewolucji; 

Przewidywanie znaczących oddziaływań środowiskowych ocenianego programu; 
Wskazanie środków łagodzących i sposobu ich monitorowania; 
Konsultacje społeczne z odpowiednimi władzami, jako część procesu oceny; 
Monitoring oddziaływań środowiskowych planu lub programu podczas wdrażania 

dokumentu. 

 Procedura oceny oddziaływania obejmowała etapy przedstawione 
w poniższej tabeli. 
 

Tabela 35 Etapy procedury strategicznej oceny oddziaływania Programu 

Etap SOOS Cel 

Ustalenie kontekstu i celów, określenie aktualnego stanu, zdecydowanie o zakresie 

Zidentyfikowanie innych 
ważnych planów lub 
programów i celów ochrony 
środowiska 

Ocena, w jaki sposób program jest pod wpływem czynników 
zewnętrznych, jak istniejące ograniczenia zewnętrzne mogą 
być uwzględnione, pomocne w określaniu celów SOOS 

Zebranie informacji bazowych 
o stanie środowiska 

Dostarczenie dowodów dla istniejących problemów 
środowiskowych, prognozowania oddziaływań na 
środowisko, zakresu monitoringu, pomoc w określeniu 
celów SOOS 

Zidentyfikowanie problemów 
środowiskowych 

Pomocne przy precyzowaniu oceny i jej pośrednich etapów, 
uwzględniając dane bazowe, określenie celów SOOS, 
prognozowaniu oddziaływań, określaniu zakresu 
monitoringu 

Określenie celów SOOS Dostarczenie instrumentów/środków służących do 
oszacowania wpływu programu na środowisko 

Konsultacja zakresu SOOS Zapewnienie, że SOOS obejmuje prawdopodobne 
znaczące oddziaływania środowiskowe planu lub programu 

Określenie i doprecyzowanie alternatyw i oszacowanie oddziaływań 
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Etap SOOS Cel 

Porównanie celów planu lub 
programu z celami SOOS 

Identyfikacja potencjalnych synergii i niespójności pomiędzy 
celami programu i celami SOOS 

Rozwój strategicznych 
rozwiązań alternatywnych 

Określenie i sprecyzowanie ewentualnych strategicznych 
alternatyw 

Przewidywanie oddziaływań 
programu uwzględniając 
alternatywy 

Określenie znaczących środowiskowych oddziaływań 
programu i jego alternatyw 

Oszacowanie efektów planu 
lub programu, uwzględniając 
ewentualne alternatywy 

Walidacja przewidywanych oddziaływań programu i jego 
alternatyw, pomoc przy doprecyzowaniu programu 

Środki łagodzące 
oddziaływania niekorzystne 

Zapewnienie, że oddziaływania niekorzystne zostały 
zidentyfikowane i potencjalne środki łagodzące zostały 
rozważone (uwzględnione) 

Propozycja wskaźników 
monitorowania oddziaływań 
środowiskowych wdrożenia 
programu 

Wyznaczenie szczegółów, dla których wpływ środowiskowy 
programu może zostać oszacowany 

Przygotowanie prognozy oddziaływania 

Przygotowanie prognozy 
oddziaływania 

Prezentacja przewidywanych oddziaływań środowiskowych 
programu, uwzględniając alternatywy, w formie 
odpowiedniej dla konsultacji społecznych i decydentów 

Konsultacja projektu programu i prognozy oddziaływania 

Konsultacje społeczne, 
konsultacje z odpowiednimi 
organami projektu programu 
oraz prognozy oddziaływania 

Zapewnienie udziału społeczeństwa i organów 
konsultujących oraz możliwości wyrażenia opinii do 
wniosków płynących SOOS 

Oszacowanie znaczących 
zmian 

Zapewnienie, że uwarunkowania środowiskowe 
jakichkolwiek poważnych zmian w projekcie programu na 
tym etapie są określone i wzięte pod uwagę 

Podjęcie decyzji 
i dostarczenie informacji 

Dostarczenie informacji, w jaki sposób wyniki oceny 
oddziaływania i konsultacji społecznych zostały wzięte pod 
uwagę w ostatecznej wersji planu lub programu. 

Monitoring znaczących oddziaływań na środowisko wdrożenia planu lub programu 

Zdefiniowanie celów i metod 
monitoringu 

Aby określić efekt środowiskowy programu, należy określić 
gdzie prognozowane oddziaływania są takie jak 
w rzeczywistości, pomoc w identyfikacji oddziaływań 
niekorzystnych 

Reakcja na oddziaływania 
niekorzystne 

Przygotowanie odpowiedniej reakcji tam gdzie zostały 
stwierdzone oddziaływania niekorzystne 

  
 Niniejsza ocena została oparta na kryteriach jakościowych tak, aby 

w odpowiedni sposób określić, jaki wpływ na poszczególne komponenty środowiska 
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będą miały działania zaproponowane w Programie.  
 Dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych zadań 

Programu. W tym celu posłużono się macierzą relacyjną elementów środowiska 
i zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przewidzianych do realizacji, 
przedstawiającą w skondensowanej postaci możliwe oddziaływanie tych zadań na 
środowisko. Przeanalizowano skutki środowiskowe dla następujących elementów: 

Wody; 
powietrze; 
klimat akustyczny; 
powierzchnia ziemi i gleba; 
fauna i flora; 
różnorodność biologiczna; 
klimat; 
zasoby naturalne; 
krajobraz; 
zdrowie człowieka; 
dobra kultury; 
dobra materialne. 

 Analizowano bezpośredni wpływ założeń Programu na środowisko, jak 
również oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, 
chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano pod uwagę odwracalność skutków 
podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny, możliwość 
oddziaływania transgranicznego.  

 Określono czy oddziaływanie może być negatywne (-), pozytywne (+), czy 
obojętne (0). W niektórych przypadkach oddziaływanie może mieć jednocześnie 
negatywny lub pozytywny (+ / -) wpływ na dany element środowiska (jak np. 
w przypadku budowy dróg). 

 Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Programu na 
środowisko przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadań zawartych 
w Programie. W stosunku do każdego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach 
Programu ochrony środowiska przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na 
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (wody, powietrze atmosferyczne, 
klimat, klimat akustyczny, gleby, powierzchnię ziemi, faunę, florę, bioróżnorodność, 
zasoby naturalne, krajobraz). Rozważono także potencjalne oddziaływanie 
na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe i dobra materialne.  

 Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych 
zadań dokonano w tabelach tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są 
syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich, 
pośrednich, krótkoterminowych, czy długoterminowych oddziaływań tych zadań.  

  

Potencjalne oddziaływanie Programu na poszczególne komponenty 
środowiska 

Wprowadzenie  

 Głównym założeniem Programu ochrony środowiska jest ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy i poprawa jego stanu. Wdrożenie 
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Programu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla 
środowiska gminy, a prawidłowa jego realizacja przyniesie wymierny efekt 
ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko.  

 Realizacja Programu nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku 
naturalnym o wysokich walorach przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary 
chronione, cenne przyrodniczo.  

 Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć 
zawartych w Programie ograniczało się będzie w większości przypadków jedynie do 
etapu realizacji inwestycji (etapu prac budowlanych związanych z planowaną 
inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin 
z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisja pyłów. Negatywne oddziaływania 
na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są 
oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze.  

 Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome, 
prawdopodobnie mniejsze w stosunku do stanu obecnego.  

 Większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji 
w ramach Programu ochrony środowiska wymagać będzie przeprowadzenia 
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
konkretnych warunków środowiskowych. W związku z tym przyjęto, że na tym 
etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych 
skutków środowiskowych.  

Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w ramach 
Programu 

 W tabeli poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w ramach Programu ochrony środowiska na 
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, zdrowie, dobra kultury. Przy 
ocenie starano się brać pod uwagę końcowy efekt realizacji przedsięwzięcia i jego 
potencjalne oddziaływania na etapie normalnego funkcjonowania. Szczegółowa 
analiza oddziaływań, również na etapie budowy została przedstawiona w kolejnych 
rozdziałach. 

 W poniższej tabeli zastosowano następujące oznaczenia:  
(0) – brak oddziaływania, oddziaływanie neutralne 
(-) – potencjalnie negatywne oddziaływanie 
(+) – potencjalnie korzystne oddziaływanie.  

 W niektórych przypadkach oddziaływanie może mieć jednocześnie pozytywny 
lub negatywny (+)/(-) wpływ na dany element środowiska, np. w przypadku 
budowy dróg. 
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Tabela 36 Wpływ realizacji zadań Programu na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie ludzi, dobra kultury i dobra materialnej 

Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Zasoby przyrody 

Uwzględnienie 
w miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego aspektów 
ochrony środowiska 
i przyrody  

 (+) (+)  (+) (+)  (+) (+) (+) (+) (0)  (+) (+) (0) (0) 

Inwentaryzacja przyrodnicza 
gminy 

(0) (0) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Przestrzeganie okresów 
lęgowych przy pracach 
termomodernizacyjnych oraz 
minimalizacja skutków 
ograniczenia miejsc 
lęgowych 

(0) (0) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Utrzymanie i tworzenie nowej 
zieleni w pasach drogowych 

 (+) (+)  (+) (+)  (+) (+) (+) (+) (0)  (+) (+) (0) (0) 

Zasoby wodne 

Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
w Lelowie (W) (projekt) 

(+) (+) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) (0) (+) (0) (+) 

Prowadzenie rejestru 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków (W) 

(+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 

Prowadzenie rejestru 
zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 
(W) 

(+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Kontrola stanu 
technicznego (szczelności) 
szamb i umów na 
opróżnianie szamb (W) 

(+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 

Budowa wodociągu na ul. 
Leśnej w Lelowie (W) 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 

Budowa wodociągu 
w Paulinowie (W) (projekt) 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 

Wykonanie projektu budowy 
wodociągu (Kolonia Gaiska) 
w Staromieściu (W) 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Dokończenie budowy 
wodociągu w Staromieściu 
(Kolonia Pozenice) (W) 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 

Odbudowa uregulowanego 
koryta cieku Lgoczanka 
w km 1+000-5+500 
z udrożnieniem na odcinku 
0+000-0+200 w m. Lelów, 
Ślęzany, Lgota, Błotna 

(0) (0) (0) (0) (0) (-) (-) (0) (0) (-) (+) (+) (+) 

Odbudowa uregulowanego 
koryta cieku Irządze w km 
1=950-4+050 wraz 
z udrożnieniem koryta 
nieuregulowanego w km 
0+000-1+950, 4+050-8+300 
w m. Lelów, Turzyn 

(0) (0) (0) (0) (0) (-) (-) (0) (0) (-) (+) (+) (+) 

Powietrze atmosferyczne, hałas, PEM 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Opracowanie „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Lelów”(W) 

(0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) (+) (+) (+) 

Termomodernizacja 
Urzędu Gminy Lelów 
(W) 

(0) (0) (+) (0) (0) (0)/(-) (0) (+) (0) (0) (+) (+) (+) 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej 
w Drochlinie (W) 

(0) (0) (+) (0) (0) (0)/(-) (0) (+) (0) (0) (+) (+) (+) 

Termomodernizacja 

budynku Domu 

Pomocy Społecznej 

w Lelowie 

(0) (0) (+) (0) (0) (0)/(-) (0) (+) (0) (0) (+) (+) (+) 

Termomodernizacja 

internatu przy 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-

Wychowawczy 

w Bogumiłku 

(0) (0) (+) (0) (0) (0)/(-) (0) (+) (0) (0) (+) (+) (+) 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Przebudowa dróg 
i ciągów pieszych 
wraz z odwodnieniem 
na osiedlu przy ul. 
Sportowej w Lelowie 
etap I (W) 

(0) / (-) (0) / (-) (+) / (-) (+) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (-) (+) / (-) (+) / (-) (-) 

Odbudowa drogi 
gminnej nr 689 001S 
w miejscowości 
Ślęzany-Brzozowa 
Góra (W) 

(0) / (-) (0) / (-) (+) / (-) (+) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (-) (+) / (-) (+) / (-) (-) 

Odbudowa drogi 
gminnej nr 689036 S 
w Nakle (W) 

(0) / (-) (0) / (-) (+) / (-) (+) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (-) (+) / (-) (+) / (-) (-) 

Odbudowa drogi 
gminnej nr 689027 S 
(Kopanina) 
w miejscowości 
Drochlin 

(0) / (-) (0) / (-) (+) / (-) (+) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (-) (+) / (-) (+) / (-) (-) 

Odbudowa drogi 
gminnej nr 689021 S 
w miejscowości 
Drochlin (do 
cmentarza) (W) 

(0) / (-) (0) / (-) (+) / (-) (+) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (-) (+) / (-) (+) / (-) (-) 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Przebudowa dróg 
i ciągów pieszych 
wraz z odwodnieniem 
na osiedlu przy ul. 
Sportowej w Lelowie – 
dalsze etapy (W) 

(0) / (-) (0) / (-) (+) / (-) (+) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (-) (+) / (-) (+) / (-) (-) 

Remont drogi 
powiatowej DP 1096S 
na odcinku Drochlin-
Celiny (ok. 1,5 km) (K) 

(0) / (-) (0) / (-) (+) / (-) (+) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (0) / (-) (-) (+) / (-) (+) / (-) (-) 

Rozbudowa 
infrastruktury 
rowerowej: 
oznakowanie tras 
rowerowych, budowa 
parkingów dla 
rowerów, itp. 

(W), (K) 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0) (+) (0) (0) 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Lokalizowanie 
obszarów narażonych 
na ekspozycję 
hałasem 
w miejscowych 
planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 

(W) 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 

Energochłonność obiektów użyteczności publicznej 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 
w Gminie Lelów (W) 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) 

Montaż efektywnego, 
energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy 
Lelów (W) 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) 

Powierzchnia ziemi i środowisko glebowe 

Zapobieganie degradacji gleb 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Zabezpieczenie 
terenów narażonych 
na erozję poprzez 
wprowadzanie 
zadrzewień 
i zakrzaczeń 

 (0) (0) (0) (0) (+) (+) (+) (0) (0) (+) (+) (+) (+) 

Podnoszenie 
świadomości 
mieszkańców 
o zagrożeniu 
i degradującym 
oddziaływaniu 
wypalania traw 

 (0) (0) (0) (0) (+) (+) (+) (0) (0) (+) (+) (0 (0) 

Gospodarka odpadami 

Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów 

„Demontaż, transport 
i unieszkodliwienie 
odpadów 
zawierających azbest 
z budynków 
stanowiących 
własność osób 
fizycznych z terenu 
Gminy Lelów – 2015 
rok” (K), (W) 

(0) (0) (+) (0) (0) (+) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

Wspieranie 
selektywnej zbiórki 
odpadów 
komunalnych, w tym 
rozbudowa wysepek 
ekologicznych, zakup 
pojemników i innych 
urządzeń 

(0) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) 

Kontrola 
i egzekwowanie 
zapisów Regulaminu 
czystości 
i utrzymania 
porządku na terenie 
gminy (W) 

(0) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) 

Kontrola terenu 
gminy pod kątem 
lokalizacji dzikich 
wysypisk odpadów 

(W) 

(+) 9+) (0) (0) (+) (+) (0) (0) (0) (+) (+) (0) (0) 

Edukacja ekologiczna 

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
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Rodzaj zadania 
Wody 

powierzchniowe 
Wody 

podziemne 
Powietrze 

Klimat 
akustyczny 

Powierzchnia 
ziemi i gleba 

Fauna 
i flora 

Różnorod. 

biologiczna 
Klimat 

Zasoby 
naturalne 

Krajobraz 
Zdrowie 

ludzi 
Dobra 
kultury 

Dobra 
materialne 

 Prowadzenie programów 
edukacji ekologicznej 
i organizowanie 
konkursów o tematyce 
ekologicznej w szkołach  

 Powszechny dostęp do 
informacji o środowisku 

 Promocja walorów 
środowiskowych gminy 

 Szkolenie pracowników 
administracji 
samorządowej w zakresie 
ochrony środowiska 

 Organizacja 
tematycznych imprez 
takich jak: wystawy, 
spektakle, koncerty; 

 Wyznaczenie 
i organizacja ścieżek 
edukacji ekologicznej 

 Organizowanie 
cyklicznych konferencji, 
sympozjum. 

 (W) (W) 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
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Zadania w zakresie ochrony zasobów przyrody 

 Zadania w zakresie ochrony zasobów przyrody mają na celu ochronę siedlisk, 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zwiększenie bioróżnorodności. 
Przedsięwzięcia te pozwolą na ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczo-
krajobrazowych, fragmentacji ekosystemów i utraty bioróżnorodności. 

 Zadania w zakresie zasobów przyrody będą realizowane poprzez wprowadzanie 
odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
poprzez wyłączanie terenów chronionych z miejsc inwestycyjnych, zwłaszcza dla 
inwestycji uciążliwych dla środowiska. W ten sposób uniknie się negatywnego 
oddziaływania oraz ingerencji w środowisko. Zmniejszanie ekspansji terenów 
zurbanizowanych na obszarach cennych przyrodniczo będzie miało pośredni, 
pozytywny, długoterminowy wpływ na środowisko, w szczególności na wody 
powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi i gleby, faunę i florę oraz krajobraz 
i zdrowie ludzi. 

 Inwentaryzacja przyrodnicza pozwoli na szczegółowe rozpoznanie 
bioróżnorodności ternu gminy i będzie stanowić podstawę "zrównoważonego" rozwoju 
przestrzennego gminy, tj. podstawę dobrze wykonanego planu zagospodarowania 
przestrzennego, co przyczyni się do wyeliminowania konfliktów dotyczących lokalizacji 
poszczególnych inwestycji. Realizacja tego zadania będzie miała pośredni, pozytywny, 
długoterminowy wpływ na środowisko przyrodnicze gminy. 

 Przestrzeganie okresów lęgowych przy pracach termomodernizacyjnych pozwoli 
na minimalizację skutków ograniczenia miejsc lęgowych ptaków, co będzie miało 
bezpośredni pozytywny wpływ na ornitofaunę i bioróżnorodność gminy. 

 Wprowadzanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych gminy będzie miało 
bezpośredni i długoterminowy pozytywny wpływ na poprawę walorów krajobrazowych 
terenu, a także pośrednio pozytywny wpływ na poprawę stanu powietrza 
atmosferycznego i klimatu oraz na poprawę klimatu akustycznego, a co za tym idzie 
również na zdrowie ludzi. 

 Oddziaływanie zadań w zakresie zasobów przyrody na poszczególne 
komponenty środowiska i zdrowie ludzi będzie miało charakter pozytywny, bezpośredni 
i pośredni, wtórny i długoterminowy.  

Zadania w zakresie ochrony zasobów wodnych 

 Zadania związane z działalnością kontrolną w zakresie gospodarki ściekami 
komunalnymi na terenie gminy przyczynią się do ograniczenia niekontrolowanej emisji 
zanieczyszczeń do wód, ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych, a tym samym do poprawy jakości tych wód. 
Generalnie realizacja zadań i inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będzie 
miało bezpośredni, długoterminowy, pozytywny wpływ na środowisko wodne m.in. 
poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych 
ze źródeł komunalnych, a pośrednio również na zdrowie ludzi. Realizacja tych działań 
jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska. 
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 Ewentualna uciążliwość dla środowiska związana z rozwojem i modernizacją 
sieci wodociągowej na terenie gminy oraz z modernizacją oczyszczalni ścieków może 
wystąpić w miejscu zrzutu z oczyszczalni do wód powierzchniowych z tytułu 
odprowadzenia większej ilości oczyszczonych ścieków. W kategorii negatywnych 
oddziaływań pośrednich można wskazać wzrost presji urbanizacyjnej  i aktywizacji 
gospodarczej na tereny po ich uzbrojeniu w sieć wodociągową. Rozbudowa sieci 
wodociągowej nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki dziko żyjących zwierząt, 
oddziaływanie takie może wystąpić jedynie na etapie prowadzenia prac budowlanych. 
Będzie to jednak oddziaływanie chwilowe i odwracalne. Negatywne oddziaływanie 
o charakterze krótkoterminowym związane będzie z koniecznością przekształcenia 
powierzchni ziemi. Z uwagi na konieczność prac ziemnych wystąpić może 
bezpośrednie, krótkoterminowe, negatywne oddziaływanie na roślinność występującą 
w rejonie inwestycji (głównie na strefę korzeniową drzew). W ogólnym rozrachunku 
jednak korzyści wynikające z uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej są o wiele 
większe. 

 Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych 
(szamb) oraz kontrola realizacji umów na opróżnianie bezodpływowych umożliwi 
monitorowanie i bieżące eliminowanie zagrożeń dla środowiska wodnego wynikających 
z funkcjonowania tych obiektów. Realizacja tych zadań będzie miała bezpośredni, 
długoterminowy i pozytywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, co przełoży 
się także pośrednio, pozytywnie na zdrowie ludzi. 

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja urządzeń wodociągowych 
przełoży się na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, a przez to 
bezpośrednio i długoterminowo na zdrowie mieszkańców oraz ogólne podniesienie 
standardu życia. Dzięki realizacji zadań modernizacyjnych możliwe będzie ograniczenie 
strat wody na sieci, a tym samym ograniczenie zużycia wody.  

 Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją inwestycji z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej wystąpi na etapie budowy i wykonania obiektów 
i urządzeń. Z uwagi na charakter działania, wystąpić mogą chwilowe, negatywne 
oddziaływania na elementy biotyczne (np. niszczenie siedlisk roślin i zwierząt).  

 Nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko 
wodne pod warunkiem przestrzegania przepisów szczególnych. Rozwiązania z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej przewidziane w Programie nie będą powodować 
powstawania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego oraz nie będą powodować naruszenia zapisów rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800), a odprowadzane 
kanalizacją sanitarną ścieki będą spełniać warunki określone ww. rozporządzeniu. 

 Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej może wymagać 
przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  Zgodnie 
z art. 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 
1397 z późn. zm.) pkt. 68 rurociągi wodociągowe (z wyłączeniem ich przebudowy 
metodą bezwykopową) i pkt. 79 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości nie mniejszej 
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niż 1 km (z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do 
budynków) należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Zgodnie z art. 63 ust. 1 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.2013.1235 
j.t. z późn. zm.), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko stwierdza w takim przypadku organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy 
realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli przedsięwzięcie to może znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego 
obszaru lub nie wynika z tej ochrony, a także gdy obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie 
art. 96 ust. 1. ww. ustawy. 

 W ochronie przeciwpowodziowej oraz ochronie przed podtopieniami ważną rolę 
odgrywa konserwacja cieków wodnych. Ujemne oddziaływanie na krajobraz, 
bioróżnorodność i dobra materialne wiąże się ze znacznymi przekształceniami koryt 
cieków wodnych i ich bezpośredniego sąsiedztwa. Istnieje również możliwość 
wystąpienia negatywnego oddziaływania na korytarze migracji zwierząt związanych 
z wodą. 

 Prace polegające na modernizowaniu stanu istniejącej infrastruktury 
przeciwpowodziowej, a także związane z tworzeniem nowych jej elementów wiązać się 
mogą z negatywnym oddziaływaniem na biotyczne elementy środowiska, aczkolwiek 
należy mieć na uwadze, że ewentualna powódź (poza nielicznymi wyjątkami) także 
stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.  

 Działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej mają wymiar pozytywny 
z uwagi na ochronę życia i zdrowia ludzi, dóbr materialnych oraz kulturowych. 
Oddziaływania będą miały charakter pośredni i długoterminowy. Działania zakładające 
wyłączenie z zainwestowania terenów zagrożonych powodzią i podtopieniami pośrednio 
przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz do wyeliminowania ryzyka strat 
materialnych, ludzkich i środowiskowych terenów zalanych w wyniku powodzi. 

Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony przed 
hałasem 

 Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego przewidziane 
w Programie mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Działania 
te pozwolą również na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą 
niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych, co związane jest 
z zanieczyszczeniem powietrza. Działania te mają pozytywny i długoterminowy 
charakter. 

 W ramach Programu w celu ograniczenia niskiej emisji zaplanowano zmianę 
sporządzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej. 
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 Program przewiduje również termomodernizację budynków, co przyczyni się do 
redukcji zużycia energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Oddziaływanie na środowisko właściwe dla rodzaju prowadzonych prac wystąpi na 
etapie prac modernizacyjnych. Prace termomodernizacyjne stanowią zagrożenie dla 
ptaków gniazdujących w budynkach (np. jerzyki, jaskółki, wróble, kopciuszki). Dlatego 
też przed podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem 
występowania chronionych gatunków ptaków. Prace ociepleniowe powinny być 
prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 15 kwietnia do 15 
sierpnia, a po przeprowadzeniu prac lub w ich trakcie należy instalować budki lęgowe, 
jako działanie kompensujące utratę siedlisk ptaków wskutek zalepienia szczelin 
w elewacji budynku lub zamontowaniu kratek na otworach wentylacyjnych 
stropodachu. 

 Wszystkie zadania w zakresie ograniczenia emisji będą miały bezpośrednie, 
pozytywne przełożenie na dobrą jakość powietrza atmosferycznego, a także na klimat 
oraz dodatkowo pośredni, pozytywny wpływ na zdrowie ludzi. 

 W ramach ograniczenia uciążliwości systemu komunikacyjnego planuje się 
budowę i modernizację dróg. Poprawa stanu technicznego dróg spowoduje upłynnienie 
ruchu samochodowego, a w efekcie ograniczenie emisji spalin i pozytywny wpływ na 
jakość powietrza atmosferycznego oraz na stan klimatu akustycznego. W sposób 
pośredni pozytywnie oddziałuje to także na zdrowie człowieka i na organizmy żywe.  

 W ramach ograniczenia uciążliwości systemu komunikacyjnego przewiduje się 
również rozwój infrastruktury rowerowej, w tym zwiększenie liczby ścieżek 
rowerowych, oraz spacerowych, a także poprawę ich jakości. Ograniczenie użycia 
transportu samochodowego spowoduje bezpośrednią, długoterminową poprawę jakości 
powietrza, a także ograniczy emisję hałasu do środowiska. Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wpłynie pozytywnie na stan zdrowia 
mieszkańców, stan fauny i flory, a także na dobrą kondycję dóbr materialnych 
i kulturowych. Ścieżki rowerowe i spacerowe wzbogacą ponadto estetykę krajobrazu. 
Z uwagi na charakter prac wykonawczych możliwe jest wystąpienie także 
negatywnych, krótkoterminowych oddziaływań bezpośrednich na powierzchnię ziemi 
oraz elementy biotyczne. 

 Zadania z zakresu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza wpisują się 
w cele Programów ochrony powietrza dla strefy śląskiej i przyczynią się do osiągnięcia 
wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). 

 W przypadku realizacji inwestycji takich, jak budowa nowych dróg istnieje 
ryzyko wystąpienia najbardziej znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Budowa dróg wiąże się ze znaczącym oddziaływaniem o charakterze lokalnym, 
powodującym zaburzenia stosunków wodnych (melioracja, budowa systemów 
odwadniających), przekształcenia powierzchni ziemi, degradację krajobrazu oraz emisję 
hałasu. Emisja substancji z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan 
czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje 
wraz z odległością. Oprócz tego, zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji, istnieje 
wysokie ryzyko znacznej fragmentacji przestrzeni, czego jednym z elementów może 
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być przerwanie szlaków migracyjnych zwierząt. Fragmentacja przestrzeni przyrodniczej 
wiąże się także z niekorzystnymi skutkami m. in. dla ochrony siedlisk i gatunków, 
ochrony lasów i gospodarki wodnej. Na etapie samej eksploatacji dróg przewiduje się 
wystąpienie zmian mikroklimatu, degradację krajobrazu oraz emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery i pogorszenie klimatu akustycznego. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi mogą wystąpić zanieczyszczenia gleb i wód związane ze spływami 
powierzchniowymi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, 
wyciekami z pojazdów. Zagrożenie stanowią także wytwarzane odpady (remonty dróg, 
ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach 
postojowych, odpady z zaśmiecanych poboczy i miejsc postojowych przez 
użytkowników dróg  oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym 
wypadków i kolizji drogowych). Rozbudowa układu komunikacyjnego może wpłynąć na 
zwiększenie natężenia ruchu, a przez to na wzrost emisji spalin. Rozwój sieci drogowej 
sprzyjać będzie rozrastaniu się terenów zurbanizowanych, a także zwiększonej presji na 
tereny cenne przyrodniczo w związku z łatwiejszą dostępnością do nich. Uciążliwości 
pochodzenia komunikacyjnego mogą wpływać na obniżenie jakości warunków 
zamieszkiwania na terenach mieszkaniowo-usługowych i komfortu wypoczynku na 
terenach rekreacyjnych (hałas, emisje, rozczłonkowanie terenów zieleni). 

 Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku 
A [dB], zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 
z późn.zm.) dla dróg i linii kolejowych wynosi: 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej 
i terenów szpitali w miastach – 55 dB dla wszystkich dób w roku, 50 dB dla wszystkich 
pór nocy; 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
terenów zabudowy zagrodowej, terenów mieszkaniowo-usługowych, terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych – 60 dB dla wszystkich dób w roku, 50 dB dla wszystkich 
pór nocy. 

 Zakłada się, że uciążliwość inwestycji realizowanych w ramach Programu 
ograniczać się będzie do uciążliwości w granicach władania poszczególnych inwestycji 
i nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm określonych ww. rozporządzeniem.   

  Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 
r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 2006, Nr 137, Poz. 984) wody opadowe powstałe w wyniku realizacji 
planowanych dróg będą mogły być wprowadzane do środowiska bez oczyszczenia. 

 Rozwój infrastruktury drogowej w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
może powodować okresowy wzrost poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza 
w okresie grzewczym i w trakcie warunków inwersyjnych. Zakłada się, że realizacja 
inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 
powietrza określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 
r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). 
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 Na poziomie szczegółowości Prognozy dokumentu, jakim jest program ochrony 
środowiska, nie jest możliwy do oszacowania zarówno stopień redukcji, jak i stopień 
zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu, związanych 
z realizacją ww. przedsięwzięć na terenie gminy. W niniejszym dokumencie nie ma 
bowiem możliwości odniesienia się do konkretnych rozwiązań technicznych. Poziom 
szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania jest ściśle powiązany z poziomem 
szczegółowości przedmiotowego Programu. W celu dokładnego określenia 
oddziaływania na środowisko dla konkretnych inwestycji należy przeprowadzić 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 Realizacja inwestycji z zakresu budowy dróg może wymagać przeprowadzenia 
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 
60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. 
zm.) drogi o nawierzchni twardej całkowitej długości powyżej 1 km należą do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie 
z art. 63 ust. 1 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.2013.1235 j.t. z późn. zm.), obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza 
w takim przypadku organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 Decyzje o wykonaniu konkretnych inwestycji należy podejmować po wykonaniu 
pomiarów natężenia ruchu i poziomów hałasu. 

 Odpowiednie planowanie przestrzenne mające na celu minimalizację 
uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym oraz rozdział funkcji terenu pod 
kątem wymogów normatywnych, będzie skutkować ograniczeniem negatywnego 
wpływu hałasu na środowisko i zdrowie ludzi. 

 Działania w zakresie minimalizacji uciążliwości związanych z hałasem 
komunikacyjnym będą również korzystne dla budynków, w tym obiektów zabytkowych, 
ponieważ wpłyną na zmniejszenie negatywnego oddziaływania drgań i wibracji, które 
mogą powodować ich uszkodzenie. 

Zadania w zakresie ochrony przed niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

 W celu ograniczania negatywnego oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego na ludzi i środowisko konieczne jest zidentyfikowanie obszarów 
narażenia na to promieniowanie oraz wyznaczanie obszarów bez zabudowy 
i uwzględnianie takich obszarów, i wynikających z tego ograniczeń, w planach 
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach lokalizacyjnych. W ramach tego zakresu 
realizowane będą zadania, które umożliwią ograniczenie narażenia organizmów na 
promieniowanie elektromagnetyczne. 

 Program nie zakłada realizacji zadań dających podstawy do prognozowania 
przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 
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2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883). 

 

 

Zadania w zakresie zmniejszenia energochłonności obiektów 
użyteczności publicznej 

22. Planowana modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie będzie miała pozytywny 
wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii. Inwestycje tego typu nie mają 
negatywnego wpływu na środowisko, są to prace o niskiej uciążliwości. 

Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleby 

23. Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, wpłynie korzystnie na 
zapobieganie erozji gleb i na zachowanie różnorodności biologicznej. 

Podniesienie świadomości mieszkańców o zagrożeniach ze strony wypalania traw 
przyczyni się do wyeliminowania tego procederu, a tym samym do uniknięcia skrajnej 
degradacji gleb oraz fauny glebowej.  

Działania w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi będą miały pozytywny 
długoterminowy charakter. Oddziaływanie pośrednie uwidoczni się w dobrej kondycji 
fauny i flory, jak również w dobrym zdrowiu mieszkańców. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami 

24. Zadania z zakresu gospodarki odpadami pozwolą na:  

 ograniczenie niekontrolowanego przedostawania się do środowiska odpadów 
komunalnych,  

 eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,  
 ograniczenie masy odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, poprzez 

zwiększenie stopnia odzysku odpadów (szczególnie odpadów biodegradowalnych), 
 likwidację tzw. „dzikich wysypisk” i eliminację powodów ich powstawania 

(największe zagrożenie wynikające z takiego pozbywania się odpadów stwarzają 
odpady niebezpieczne deponowane w tych miejscach), 

 ograniczenie przekształceń krajobrazu gminy, a przez to poprawę jego estetyki. 
Zadania z zakresu gospodarki odpadami będą miały pozytywny, pośredni 

i długoterminowy wpływ na krajobraz, środowisko gruntowo-wodne oraz florę i faunę. 
Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych 

w środowisku Program przewiduje zadania mające na celu usunięcie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy. Kontrolowane przeprowadzenie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowane firmy pozwoli na ograniczenie 
pylenia i uwalniania włókien azbestowych do powietrza podczas usuwania tych 
wyrobów, a tym samym zmniejszenie zagrożenia zdrowotnego pyłem azbestowym dla 
mieszkańców gminy. 
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Zwiększenie kontroli i egzekwowania realizacji zapisów Regulaminu czystości 
i utrzymania porządku gminy będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na ochronę 
powierzchni ziemi, a także fauny i flory, wód oraz krajobrazu. Wszystko to przełoży się 
na bezpieczeństwo mieszkańców. 

 Kontrole terenów leśnych i nieużytków pod kątem obecności dzikich wysypisk 
śmieci będą oddziaływać w sposób długoterminowy, pośredni i pozytywny na wody 
powierzchniowe i podziemne, powietrza atmosferyczne, powierzchnię ziemi i gleb, 
faunę i florę, krajobraz oraz zdrowie ludzi. Systematyczne kontrole z wykorzystaniem 
systemu kar, mają służyć wyeliminowaniu wśród mieszkańców negatywnych nawyków 
polegających na wyrzucaniu odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone. Ujawnienie 
nielegalnych, niebezpiecznych dla środowiska wysypisk odpadów ma na celu likwidację 
źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

Zadania w zakresie edukacji ekologicznej 

 Działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców 
gminy prowadzić będą do utrwalania się wśród mieszkańców właściwych zachowań 
z punktu widzenia ochrony środowiska. Działania związane z edukacją ekologiczną 
i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają pośrednie, pozytywne 
i długoterminowe oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska, zdrowie ludzi 
i dobra materialne. 

Wpływ założeń Programu na cele środowiskowe jednolitych części wód  

 Teren gminy Lelów znajduje się na obszarze 4 jednolitych części wód 
powierzchniowych (jcwp) i 3 jednolitych części wód podziemnych (jcwpd): 
 PLRW60001718149 Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym 
 PLRW600017181369 Wiercica 

 PLRW20006254172 Dopływ spod Podlesia 
 PLRW200062541714 Białka 
 PLGW650095 
 PLGW2300119 
 PLGW230097 

 Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 
2011, Nr 49 poz. 549 dla wszystkich naturalnych części wód powierzchniowych celem 
środowiskowym  jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego 
i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego, a dla sztucznych i silnie 
zmienionych części wód powierzchniowych celem środowiskowym jest osiągnięcie co 
najmniej dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
chemicznego. Dla jednolitych części wód podziemnych celem środowiskowym jest 
dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. 
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Tabela 37 Wyciąg  z Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Wisły i Odry 

dla jcwp 

Kod jcwp Status JCW 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka  

nieosiągnięcia  

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie derogacji 

PLRW60001718149 Naturalna Dobry Niezagrożona - 

PLRW600017181369 Naturalna dobry Niezagrożona - 

PLRW20006254172 
Silnie 

zmieniona 
Dobry Niezagrożona 

RDW (2000/60/WE) Brak 
możliwości podjęcia 
działań bez zmiany 
charakteru użytkowania, 
ciek bez znaczenia 

PLRW200062541714 Naturalna Zły Zagrożona 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na stan 
JCW generuje 
konieczność przesunięcia 
w czasie osiągnięcia 
celów środowiskowych 
z uwagi na brak 
rozwiązań technicznych 
możliwych do 
zastosowania w celu 
poprawy stanu JCW. 

 

Tabela 38 Wyciąg z Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Wisły i Odry 

dla jcwpd 

Kod jcwpd 

Ocena stanu 
Ocena ryzyka  

nieosiągnięcia  

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie derogacji 

ilościowego chemicznego 

PLGW650095 Dobry Dobry niezagrożona - 

PLGW2300119 Dobry Dobry niezagrożona - 

PLGW230097 Dobry Dobry niezagrożona - 

  
 Realizacja zadań przewidzianych w programie nie spowoduje pogorszenia stanu 

wód i nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych 
ww. jednolitych części wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły. 
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Oddziaływanie na obszary i obiekty objęte ochroną prawną, w tym na obszary Natura 2000 

 Realizacja dokumentu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary 
sieci NATURA 2000 oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt 
i siedlisk, dla których ochrony zostały one powołane. 

 Program ochrony środowiska zakłada m.in. bezpośrednią realizację lub 
wspieranie następujących działań inwestycyjnych, które mogą oddziaływać na obszary 
chronione:  
 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
 zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, 
 budowę dróg. 
 Na terenie gminy znajdują się trzy obszary Natura 2000:  

 PLH240031 Białka Lelowska; 
 PLH260018 Dolina Górnej Pilicy; 
 PLH240016 Suchy Młyn. 

 Na terenie gminy Lelów nie znajdują się żadne rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu. 

 Lokalizację obszarów chronionych na gminy Lelów przedstawia Rysunek 2 (pkt. 
3.2.5. Prognozy). 

 Wszystkie z planowanych w Programie zadań inwestycyjnych będzie 
realizowane poza granicami obszarów chronionych. 

 Według Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000 do zagrożeń 
ostoi Natura 2000 zlokalizowanych na terenie gminy należą:  

 w przypadku obszaru PLH240031 Białka Lelowska – rolnictwo, regulowanie koryt 
rzecznych, akwakultura, urbanizacja, nawożenie; 

  w przypadku obszaru PLH260018 Dolina Górnej Pilicy SDF nie precyzuje 
konkretnych zagrożeń; 

 PLH240016 Suchy Młyn – zabudowa rozproszona, międzygatunkowe interakcje 
wśród roślin, zanieczyszczenia powietrza, rolnictwo, pozbywanie się odpadów 
z gospodarstw domowych; 

 Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej spowoduje 
pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych 
do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i w efekcie będzie 
korzystna dla środowiska. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w wymiarze 
długofalowym przyczyni się do poprawy jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 
a tym samym wpłynie pozytywnie na stan środowiska siedlisk obszarów będących pod 
ochroną. Negatywne oddziaływanie może jedynie występować na etapie budowy, 
jednak będą to oddziaływania krótkoterminowe i odwracalne, związane z pracami 
budowlanymi. Na etapie eksploatacji inwestycji negatywne oddziaływanie może być 
związane z ewentualnymi wykopami związanymi z usuwaniem potencjalnych awarii.  

 Odbudowa i udrożnienie koryt Lgoczanki i Irządze może powodować ujemne 
oddziaływanie na krajobraz i bioróżnorodność w wyniku zajęcia nowych powierzchni 
terenu. Istnieje również możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na 
korytarze migracji zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Bezpośrednie 
oddziaływanie ze strony przedsięwzięć przeciwpowodziowych będzie miało miejsce 
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głównie na etapie ich realizacji (ewentualne niszczenie siedlisk), natomiast 
funkcjonowanie obiektów ochrony przeciwpowodziowej może powodować trwałe, 
długoterminowe zmiany związane ze zmianą zagospodarowania terenu, zmianą 
stosunków wodnych, skutkujące zmianami w siedliskach, a nawet ich zanikaniem. Obie 
inwestycje zlokalizowane są poza obszarami Natura 2000. 

 W przypadku budowy nowych dróg na obszarach Natura 2000 może wystąpić 
negatywne oddziaływanie na ten obszar w wyniku emisji spalin i hałasu. Dodatkowo 
funkcjonowanie dróg potencjalnie może przyczynić się do wzrostu presji urbanizacyjnej 
tego terenu oraz nasilenia presji turystycznej na obszar chroniony. Poprawa stanu 
technicznego dróg spowoduje upłynnienie ruchu samochodowego, a w efekcie 
ograniczenie emisji spalin i pozytywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 
oraz na stan klimatu akustycznego i w sposób pośredni pozytywnie wpłynie 
na organizmy żywe. Ponadto podobnie jak przypadku działań w zakresie budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej negatywne oddziaływanie wystąpi na etapie budowy. 

 W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych na obszarach Natura 2000 
konieczne jest rozważenie czy planowana inwestycja może znacząco wpłynąć na 
ekosystem terenów chronionych. Decyzje o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000 wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, gdy uzna, że 
przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.  

 Oddziaływania poszczególnych rodzajów zadań na elementy środowiska, ludzi, 
dobra materialne i zabytki opisane w pkt. 4.3.2.1. – 4.3.2.7. niniejszej Prognozy, mogą 
odnosić się pośrednio do obszarów Natura 2000. 

 Zadania zawarte w Programie ochrony środowiska realizowane zgodnie 
z wymogami prawa, nie będą generowały zagrożeń wymienionych w Standardowych 
Formularzach Danych dla obszarów Natura 2000 i nie będą naruszać celów ochrony 
obszaru chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych. Zadania przewidziane 
w Programie nie wpłyną na zakłócenie integralności i funkcjonowania ekosystemów 
obszarów Natura 2000. 

 Realizacja założeń Programu nie będzie oddziaływać negatywnie na 
indywidualne formy ochrony przyrody zlokalizowane w gminie. Inwestycje muszą być 
zlokalizowane poza obszarami występowania pomników przyrody. 

 Na obecnym etapie rozpoznania nie przewiduje się niszczenia siedlisk 
chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Zachodzi konieczność wykonania inwentaryzacji 
chronionych gatunków w miejscu prowadzenia inwestycji, a w przypadku ich 
stwierdzenia konieczne jest przeniesienie gatunków lub ich siedlisk po uprzednim 
uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia w myśl art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody. 

 Ponadto realizacja zadań Programu nie będzie naruszała art. 119 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), 
tj. nie będzie powodowała wznoszenia w pobliżu jezior i innych zbiorników wodnych, 
rzek i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom 
i dziko występującym zwierzętom dostęp do wody. 

Oddziaływanie na zabytki 

 Nie należy spodziewać się negatywnego wpływu na zabytki w związku 
z realizacją celów Programu. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu 
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ochrony środowiska nie będą przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie dóbr kultury, 
znajdujących się na terenie gminy. 

 Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na 
przedmioty o charakterze zabytkowym. W przypadku natrafienia na przedmioty 
o charakterze zabytkowym należy zabezpieczyć teren znaleziska i powiadomić o tym 
fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

  

Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji - etap budowy 

 Etap realizacji zadań inwestycyjnych - etap prac budowlanych - zawartych 
w Programie będzie się wiązał z negatywnym oddziaływaniem tych przedsięwzięć na 
środowisko.  Należy jednak podkreślić, że uciążliwości występujące w fazie budowy 
z reguły mają charakter przejściowy.  

 Poniżej krótko scharakteryzowano oddziaływania na etapie budowy 
w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska. 

 Wody podziemne 
 Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w ramach Programu na wody podziemne. Jedynie 
w przypadku wystąpienia awarii takich, jak niekontrolowany wyciek paliwa 
z pracującego sprzętu budowlanego, czy też innych substancji chemicznych (masy 
uszczelniające, farby) możliwe jest zanieczyszczenie środowiska wodnego. W celu 
uniknięcia takich sytuacji należy przestrzegać, aby plac budowy (ew. miejsce 
stacjonowania pojazdów mechanicznych, maszyn, urządzeń) posiadało utwardzoną 
i nieprzepuszczalną powierzchnię, a także było odwadniane. 

 Wody powierzchniowe 
 Podobnie jak w przypadku środowiska gruntowego i wód podziemnych podczas 

wykonywania prac budowlanych mogą mieć miejsce jedynie potencjalne, 
krótkookresowe negatywne oddziaływania na wody powierzchniowe. 

 Powietrze atmosferyczne 
 Emisja pyłów związana będzie głównie z transportem i przemieszczeniem 

materiałów sypkich, pylastych czy urobku ziemnego. Praca środków transportu 
i maszyn roboczych wiązać się będzie z okresowo zwiększoną emisją spalin. Prace 
związane z termomodernizacją elewacji budynków wiązały się będą z emisją pyłów 
i gazów do atmosfery. Podczas prac malarskich ulatniać się będą do atmosfery 
niewielkie ilości związków organicznych.  

 Klimat akustyczny 
 Hałas będzie emitowany głównie przez maszyny spalinowe, urządzenia 

budowlane i środki transportu. Maszyny budowlane i środki transportu stanowią źródła 
hałasu o mocy akustycznej w granicach 95-102 dB. Urządzenia stosowane podczas 
prac budowlanych powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 
2005, Poz. 263, Nr 2202 z późn. zm.). Prace budowlane powinny być wykonywane 
jedynie w porze dziennej. Stosowanie powyższych zaleceń pozwoli na ograniczenie 
emisji hałasu i pozytywnie wpłynie na klimat akustyczny otoczenia podczas budowy. 
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 Na zwiększony poziom hałasu będą narażeni przede wszystkim mieszkańcy 
posesji sąsiadujących z rejonem prowadzonych prac oraz osoby przebywające 
tymczasowo w pobliżu. Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie uciążliwości 
akustyczne ustąpią.  

 Powierzchnia ziemi i gleba  
 Oddziaływanie na gleby związane będzie głównie z etapem realizacji 

planowanych inwestycji – przemieszczaniem mas ziemnych w czasie prac budowlanych 
i ubiciem gleb wokół placów budowy. Prace budowlane zawsze wiążą się z możliwością 
awarii sprzętu budowlanego, co powoduje ryzyko zanieczyszczenia środowiska 
gruntowego substancjami ropopochodnymi. Ryzyko wystąpienia awarii jest jednak 
niewielkie, a przy zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych praktycznie 
można je wykluczyć. Przemieszczanie mas ziemnych związane będzie z realizacją takich 
przedsięwzięć, jak budowa kanalizacji i wodociągów, budowa ulic i dróg.  

 Zasoby naturalne 
 Oddziaływanie na zasoby naturalne będzie się wiązać z pozyskiwaniem kruszyw 

wykorzystywanych jako materiał budowlany. 

 Rośliny, zwierzęta, bioróżnorodność  
 Z uwagi na charakter przedsięwzięć przewidzianych do realizacji oraz ich 

lokalizację, na etapie budowy mogą występować niekorzystne oddziaływania na 
istniejące formy ochrony przyrody, w tym na obszar Natura 2000. 

 Niekorzystny wpływ realizacji Programu ograniczał się będzie głównie do 
krótkookresowego, lokalnego oddziaływania związanego z fazą realizacji inwestycji 
(etapem prac budowlanych, remontowych). Oddziaływanie będzie związane przede 
wszystkim z emisją hałasu z maszyn budowlanych, powodującą płoszenie zwierząt. 
Należy unikać prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków i dostosować terminy 
robót do terminów rozrodu gatunków wrażliwych. 

 Krajobraz 
 Budowa nowych obiektów wpływa na przekształcenie krajobrazu i walory 

estetyczne środowiska. 
 Gospodarka odpadami  
 Zwiększone ilości odpadów będą powstawały głównie podczas prac 

budowlanych. Odpady te należy gromadzić w sposób selektywny, uniemożliwiający 
niekontrolowane rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku. Okres magazynowania 
oraz objętość magazynowanych odpadów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
Należy prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów na obowiązujących drukach. 
Odpady należy przekazywać na podstawie kart przekazania odpadu przedsiębiorcom 
posiadającym stosowne zezwolenia.  

 Aktualne wzory ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadu zostały 
określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz.U.2010.249.1673). 

 Odpady powstające podczas realizacji inwestycji to przede wszystkim 
demontowane chodniki, krawężniki, obrzeża, asfalty, produkty smołowe, odpady 
zielone, materiały konstrukcyjne (metale, drewno, szkło, tworzywa sztuczne) oraz 
masy ziemne przy ewentualnych wykopach.  
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 Podczas prowadzonej budowy odpady te będą magazynowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, na wyznaczonych do tego celu terenach, do czasu 
ich ponownego wykorzystania. Odpady, które nie będą mogły być zagospodarowane 
dla potrzeb prowadzonej budowy będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom 
zajmującym się odzyskiem (asfalt, gruz) lub w przypadku odpadów, które nie nadają 
się do odzysku firmom zajmującym się unieszkodliwianiem poprzez składowanie na 
przeznaczonych do tego składowiskach odpadów.  

 Podczas realizacji inwestycji powstawać będą również odpady komunalne oraz 
odpady związane z eksploatacją maszyn używanych podczas budowy. Zostaną 
wyznaczone miejsca czasowego deponowania tych odpadów. Odpady komunalne będą 
przekazywane na składowiska odpadów komunalnych, a ewentualne odpady 
niebezpieczne związane z eksploatacją maszyn będą przekazywane do utylizacji. 

 Odpowiedzialność za postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów leży 
w gestii głównego wykonawcy. Wszystkie powstające odpady podczas budowy będą 
czasowo składowane i zabezpieczone w taki sposób, aby zminimalizować ich możliwy 
negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne. 

 Wszelkie naprawy urządzeń wykorzystywanych do prowadzonych prac 
wykonywane będą w wyspecjalizowanych warsztatach, poza terenem budowy. 

 Podczas realizacji inwestycji mogą powstawać odpady z grup o kodach:  
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 
17 05 Gleba i ziemie 
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 
20 02 Odpady z ogrodów i parków 
20 03 Inne odpady komunalne 

  
 Dziedzictwo kulturowe 
 Na etapie budowy negatywnie na dobra kultury może wpływać podwyższony 

poziom zanieczyszczeń powietrza związany z pracą maszyn budowlanych (zwiększone 
zapylenie, wzrost emisji komunikacyjnej, zwiększony poziom hałasu oraz drgań). Etap 
ten będzie również negatywnie odbierany przez zwiedzających, w związku 
z utrudnionym dostępem do dóbr kultury. 

 Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na 
przedmioty o charakterze zabytkowym. W przypadku natrafienia na przedmioty 
o charakterze zabytkowym należy zabezpieczyć teren znaleziska i powiadomić o tym 
fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Dobra materialne 
 Budowa nowych obiektów związana jest z zajmowaniem nowych terenów pod 

inwestycje i zmianę ich przeznaczenia. 
 Zdrowie ludzi 
 Chwilowe, okresowe niekorzystne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców 

związane będzie głównie z pogorszeniem warunków akustycznych, wzrostem zapylenia 
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powietrza oraz zwiększoną emisją spalin w trakcie prac specjalistycznego sprzętu 
podczas realizacji inwestycji.  

 Okresowe utrudnienia związane z pracami budowlanymi i remontowymi mogą 
spowodować nieznaczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu w rejonach prowadzonych 
prac.  

 Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na etapie realizacji 
przedsięwzięcia stanowić mogą roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdów 
samochodowych.  

 Roboty powodujące powstania zagrożenia ze względu na swój charakter: roboty 
rozładunkowe i załadunkowe, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i koparek, 
roboty wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego piły, zagęszczarki, 
młoty).  

 W czasie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi związane z wykonywaniem robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych. 
Zagrożenia mogą powstać także w trakcie wykonywania robót ziemnych przy użyciu 
koparki (wykopy dla przebudowy jezdni ulicy).  Niebezpieczne sytuacje mogą być 
związane z dowozem i rozładunkiem piasku na warstwę odsączającą, rozścielaniu 
i zagęszczaniu materiału wibratorem.  

Rozwiązania alternatywne 

 Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu 
ochrony środowiska ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Poza tym cały dokument cechuje się wysokim 
stopniem ogólności i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia 
działań alternatywnych dla wskazanych działań. W rejonie realizacji przedsięwzięć tzw. 
obszarów wrażliwych takich, jak budowa nowych dróg czy kanalizacji ścieków, należy 
rozważyć warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu 
będzie negatywnie oddziaływał na środowisko. Jako warianty alternatywne 
przedsięwzięcia można rozważać warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne, warianty 
technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant nie realizowania inwestycji tzw. 
wariant „0”. Wariant „0”nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji 
inwestycji może także powodować negatywne konsekwencje środowiskowe. Precyzyjne 
rozwiązania alternatywne powinny być wskazane na etapie procedury oddziaływania na 
środowisko szczegółowych projektów technicznych.  

Relacje pomiędzy oddziaływaniami 

 W tabeli przedstawiono relacje pomiędzy potencjalnymi oddziaływaniami oraz 
oddziaływania pośrednie mogące mieć miejsce w związku z realizacji Programu. 
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Tabela 39 Relacje pomiędzy zidentyfikowanymi oddziaływaniami 

Elementy środowiska  
i oddziaływania 
bezpośrednie 

Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania pośrednie 

POWIETRZE I KLIMAT: 

 Emisja spalin 

 Zapylenie 

 Imisja 
zanieczyszczeń 

 Hałas i wibracje 

 Spaliny i pyły samochodowe zanieczyszczają powierzchnię ziemi, 
gleby i wody powierzchniowe. 

 Zanieczyszczanie powietrza i zmiany topoklimatu wpływają na florę 
i faunę. 

 Hałas i wibracje wpływają na zdrowie człowieka i świat zwierzęcy. 

 Zmiany pokrycia powierzchni ziemi wpływają na mikroklimat. 

POWIERZCHNIA ZIEMI 
ŁĄCZNIE Z GLEBĄ: 

 Zmiany pokrycia 
powierzchni terenu 
oraz struktury 
gruntu, składu 
biologicznego 
i chemicznego 

 Zmiana pokrycia powierzchni terenu wpływa na zmianę 
mikroklimatu 

 Zwiększenie powierzchni nawierzchni nieprzepuszczalnych czyli 
pogorszenie się własności retencyjnych i filtracyjnych, wpływa to na 
wody gruntowe i ujęcia wody oraz na mikroklimat. 

 Zanieczyszczenia opadające na powierzchnię dróg spływają wraz 
z wodami opadowymi do gleby i wód gruntowych. 

WODY  
POWIERZCHNIOWE 
I PODZIEMNE: 

 Zanieczyszczenia 
wód 

 Obniżenie poziomu 
wód gruntowych 

 Zmiana stosunków 
wodnych 

 

 Zanieczyszczenia użytkowych poziomów wód podziemnych mają 
wpływ na zdrowie ludzi 

 Zmiany poziomu wód gruntowych (odwodnienia), wpływają na 
wilgotność gleby, a to z kolei oddziałuje na florę i faunę 

 Zanieczyszczenia wód wpływają na bioróżnorodność 

 Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wpływają na stan 
zdrowotny roślinności danego obszaru, a tym samym na zmiany 
w krajobrazie 

 Zmiany pokrycia powierzchni ziemi i jej właściwości filtracyjnych 
wpływają na reżim wód gruntowych 

FLORA I FAUNA: 

 Zmiany przestrzeni 
życiowej i ekosyste-
mów 

 Zagrożenie dla 
niektórych 
gatunków 

 Zmniejszenie 
bioróżnorodności 

Rozwój transportu, budowa dróg oraz inne procesy urbanizacyjne 
wpływają na florę i faunę pośrednio poprzez: 

 Zmiana stanu czystości powietrza, hałasu i drgań, mikroklimatu, 
poziomu wód gruntowych, zbiorników wód powierzchniowych 
i podziemnych, zanieczyszczenie gleby i pokrycia powierzchni ziemi 

 Stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
człowieka 

 Stan flory wpływa na krajobraz 
 

  

Oddziaływania wtórne i skumulowane 

 Oddziaływania skumulowane mogą wystąpić w przypadku jednoczesnej 
realizacji kilku zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Jest to jednak 

Id: 43D1A33E-5460-469F-ACC7-C2A38FEBEAFA. Podpisany Strona 178



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów  
 

na lata 2015-2018 z  perspektywą na lata 2019-2022 

 

178 

 

kwestia uzależniona od harmonogramu prowadzonych robót i na obecnym etapie 
trudna do zidentyfikowania. Aby uniknąć uciążliwości związanych z oddziaływaniami 
skumulowanymi należy dokładnie ustalić harmonogram prac oraz informować 
zainteresowane strony (mieszkańców, administratorów sieci infrastrukturalnych) 
o zamiarze prowadzenia prac budowlanych, z określonym wyprzedzeniem. O ile jest to 
możliwe należy łączyć wykonywanie prac na tych samych obiektach przez różnych 
administratorów, w tym samym czasie (np. podczas modernizacji nawierzchni odcinka 
drogi wykonać wszystkie planowane prace na sieciach infrastruktury, zlokalizowanych 
w pasie drogowym). 

 Nie zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji 
innych programów lub planów na tym terenie, w tym samym czasie.  

Oddziaływanie transgraniczne 

 Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Programem ochrony 
środowiska i stosunkowo dużą odległość gminy od granic państw ościennych skutki 
realizacji założeń Programu nie będą miały znaczenia transgranicznego.  
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Przewidywane środki mające na celu zapobieganie, 
redukcję i kompensację znaczących niekorzystnych 
oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji 
Programu  

 Działania łagodzące są to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet 
eliminacji negatywnego oddziaływania na element środowiska społecznego lub 
przyrodniczego. 

 Działania kompensujące są to działania najczęściej niezależne od 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, których celem jest kompensacja znaczącego 
niekorzystnego oddziaływania na środowisko, jakie jest spowodowane realizacją tego 
przedsięwzięcia. 

 Zgodnie z art. 51 pkt 3a o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia rozwiązania mające 
na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru. 

 Wpływ na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu 
będzie stosunkowo niewielki i w przypadku większości inwestycji będzie ograniczał się 
do etapu realizacji przedsięwzięcia (etapu budowy).  

 W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących opisanych 
poniżej. 

 W przypadku obszarów Natura 2000 wykonane raporty o oddziaływaniu na te 
obszary dla poszczególnych przedsięwzięć powinny zawierać działania kompensujące 
negatywne oddziaływania np. w przypadku niszczenia siedlisk (przenoszenie siedlisk, 
tworzenie nowych), przenoszenie płazów i gadów do nowych zbiorników, 
zabezpieczanie inwestycji przed wtargnięciem zwierząt w trakcie budowy, tworzenie 
nowych szlaków migracji zwierząt poprzez tworzenie zespołów nasadzeń zwabiających 
zwierzęta oraz inne działania minimalizujące negatywne oddziaływania ustalone 
indywidualnie dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
 

Tabela 40 Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na 

środowisko wynikające z realizacji Programu 

Element 
środowiska 

przyrodniczego 
Środki łagodzące/zalecenia 

Klimat Zaleca się stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów 
komunikacyjnych (odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, 
propagowanie ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej) 
podczas prowadzonych prac budowlanych.  
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Element 
środowiska 

przyrodniczego 
Środki łagodzące/zalecenia 

Odpowiednie projektowanie zieleni urządzonej, tak aby pełniła funkcje 
ochrony przed wiatrem, oraz przyczyniała się do zatrzymywania wilgoci.   

Jakość powietrza Wpływ przedsięwzięć na jakość powietrza, związany z etapem realizacji 
inwestycji (pracami budowlanymi) można ograniczyć przez zachowanie 
wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: 

- systematyczne sprzątanie placów budowy, 

- zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb), 

- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn 
i samochodów budowy na biegu jałowym, 

- uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody (nie sypanie na 
nadkola i inne części pojazdu), 

- przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów 
transportujących materiały sypkie (dotyczy też ziemi z wykopów), 

- ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie 
budowy, 

- stosowanie do podbudowy gotowych mieszanek wytwarzanych 
w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania 
kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy; 

- transport mas bitumicznych wywrotkami wyposażonymi w opończe 
ograniczające emisję oparów asfaltu, 

- prowadzenie robót nawierzchniowych, o ile to możliwe, w okresie 
letnim, kiedy temperatura mas bitumicznych może być niższa, a przez 
to mniejsze będzie odparowywanie substancji odorotwórczych, 

- utrzymywanie placu budowy i drogi w stanie ograniczającym pylenie. 

W przypadku planowanych prac budowlanych ważną kwestią mającą 
wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza jest dobra 
organizacja dojazdów do placu budowy oraz utrzymanie płynności na 
przebudowywanym odcinku.  Właściwe rozwiązania w tym zakresie 
pozwolą na znaczne zmniejszenie emisji ze środków transportu. Należy 
monitorować właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń pracujących na 
budowie. 

Każdorazowo wykonywać wymagane oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanych inwestycji. 

Hałas W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, 
prace te powinny być wykonywane wyłącznie w porze dziennej, a czas 
pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym należy ograniczyć do 
minimum. Zaleca się optymalizację czasu pracy, tak by ograniczyć liczbę 
przejazdów ciężkich, samochodów i maszyn. 

Maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym, posiadać 
sprawne tłumiki akustyczne.   

Wpływ na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego ma stosowanie 
odpowiednio zaprojektowanych pasów zieleni przyulicznej z rzędami 
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środowiska 

przyrodniczego 
Środki łagodzące/zalecenia 

wysokich drzew i krzewów (gatunków o właściwościach dźwiękochłonnych 
tj. zimozielone gatunki drzewiaste oraz klon, lipa).  

Na obszarach zagrożonych należy obligować inwestorów do wypełniania 
zobowiązań dotyczących eliminacji uciążliwości, poprzez realizację 
infrastruktury przeciwhałasowej (budowa ekranów akustycznych, tworzenie 
pasów zieleni mogących pełnić funkcje ekranów akustycznych, poprawa 
jakości nawierzchni dróg) oraz zmniejszanie dopuszczalnej prędkości 
pojazdów na wybranych odcinkach dróg.  

Każdorazowo wykonywać wymagane oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanych inwestycji. 

Wody  Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów 
stosowanych w czasie prac budowlanych, aby nie dopuścić skażenia 
środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. 

Należy zapewnić dostęp do przenośnych toalet pracownikom budowy oraz 
regularnie opróżniać toalety z wykorzystaniem samochodów serwisowo-
asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria. 

Zabezpieczyć/uszczelnić teren zaplecza budowy. 

Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady 
należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak 
aby nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku 
wymywania z nich substancji toksycznych. 

Zachować szczególną ostrożności w czasie prowadzenia prac 
w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.  

Aby zapobiec przedostawaniu się nieoczyszczonych ścieków deszczowych 
do wód zaleca się stosowanie instalacji pozwalających na odprowadzanie 
ścieków opadowych z jezdni oraz ich oczyszczanie. Powstające ścieki 
deszczowe, przed wprowadzeniem do środowiska należy oczyszczać do 
wymaganych prawem parametrów.  

Należy badać jakość wód deszczowych przepływających przez separatory 
w celu sprawdzenia ich sprawności. Badania jakości zrzucanych wód 
opadowych należy prowadzić zgodnie z metodą referencyjną, określoną 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, 
w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (DZ.U. 2006, Nr 137 Poz. 984).  

Każdorazowo wykonywać wymagane oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanych inwestycji. 

Gleby  Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie 
dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. 
Magazynowane substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć 
przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do 
skażenia gruntu w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. Po 
zakończeniu realizacji inwestycji należy usunąć wszystkie tymczasowe 
instalacje i urządzenia oraz wykonać niezbędne niwelacje powierzchni 
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terenu. 

W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu budowlanego 
powinny być utwardzone i odwadniane. Umowy z wykonawcami prac 
budowlanych powinny zawierać klauzule o odpowiedzialności ekologicznej 
– należy stosować zasadę „zanieczyszczający płaci”. 

Zabiegi solenia dróg i chodników zimą powinny zostać ograniczone do 
niezbędnego minimum. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) 
powinna być zebrana, a po zakończeniu prac – rozplantowana na 
powierzchni terenu.  

Należy minimalizować ilość powstających odpadów poprzez ich ponowne 
użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu. 

Każdorazowo wykonywać wymagane oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanych inwestycji. 

Flora i fauna 

Bioróżnorodność 

W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów 
korzeniowych należy przeprowadzać wykopy ręcznie. W przypadku 
konieczności odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć. Należy unikać 
usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyć środkami grzybobójczymi 
rany po odciętych korzeniach. 

Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego należy 
zabezpieczyć np. stosując odpowiednie włókniny i obudowy drewniane. 

W przypadku przecięcia przez inwestycje (głównie drogowe) kompleksów 
leśnych zagrożeniem jest odsłonięcie drzewostanu bez wytworzonej ściany 
ochronnej w postaci strefy przejściowej, jak również wprowadzenie 
zanieczyszczeń powietrza bezpośrednio w drzewostan, w którym znajdują 
się gatunki mniej odporne na zanieczyszczenia. W takiej sytuacji należy 
zastosować nasadzenia na styku droga-las. W ten sposób zostanie 
utworzona strefa ekotonowa. Do nasadzeń powinny być wykorzystane 
rodzime gatunki drzew i krzewów odporne na zanieczyszczenia. 
W przypadku każdej z inwestycji indywidualnie należy dobierać skład 
gatunkowy na podstawie składu gatunkowego występującego powszechnie 
na obszarach przez które droga ma przebiegać. 

Zaplecze budowy lokalizować jak najdalej od obszarów chronionych. 

Odtwarzać zniszczone siedliska w miejscach zastępczych np. przesadzenie 
szczególnie cennych roślin, przeniesienie fragmentów (np. z dziuplami) 
ściętych drzew stanowiących siedlisko występowania cennych gatunków 
bezkręgowców lub porostów w miejsca, gdzie będą mogły znaleźć siedliska 
zastępcze. 

W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane 
prace budowlane powinny zostać przeprowadzone w możliwie najkrótszym 
czasie.  

Prace prowadzić poza okresem lęgowym ptaków. Dostosować terminy 
robót do terminów rozrodu gatunków wrażliwych. 

W celu zapobiegania i minimalizacji negatywnych oddziaływań w wyniku 
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prac termomodernizacyjnych na potencjalne siedliska chronionych 
gatunków ptaków czy nietoperzy, przed podjęciem prac należy wykonać 
inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych gatunków. 
W razie stwierdzenia występowania gatunków chronionych należy 
dostosować terminy i sposób wykonania prac do okresów lęgowych 
ptaków. 

W przypadku prac na ciekach wodnych - zaprojektowanie przepustów 
wałowych na rowach i innych ciekach wodnych w formie umożliwiającej 
drobnym zwierzętom migrację wzdłuż ich brzegów (płaskie półki na 
brzegach cieków w przepustach, unikanie stosowania okrągłych rur itp.); 
prace prowadzić na jak najmniejszym obszarze; w miarę możliwości prace 
powinny być przeprowadzane bez użycia maszyn ciężkich oraz 
chemicznych substancji o wysokim stopniu zanieczyszczania; po 
zakończeniu prac zadbać o przywrócenie stanu powierzchni ziemi, dna czy 
brzegu rzeki do stanu sprzed prowadzenia prac, co ułatwi reintrodukcję 
gatunków.  

Przestrzegać zasady ograniczania powierzchni cennych siedlisk 
przyrodniczych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac 
budowlanych. Chodzi tu w szczególności o siedliska przyrodnicze 
wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 

Przestrzegać zasady ochrony (nienaruszania) elementów środowiska 
ważnych dla zachowania właściwego stanu korytarza ekologicznego 
wzdłuż danego odcinka doliny cieku wodnego (zadrzewienia 
i zakrzaczenia, zbiorniki wodne, płaty roślinności szuwarowej, mokradła 
itp.); 

Wprowadzać ograniczenia czasowe wykonywania robót związane 
z potrzebami ochrony cennych gatunków flory i fauny na terenach 
zalewowych. 

Zapewnić możliwość przeniesienia rzadszych gatunków roślin i zwierząt 
(m.in. kijanki płazów) ze stanowisk, które ulegną zniszczeniu podczas 
budowy na inne stanowiska w pobliżu. Przy czym przeniesienie gatunków 
chronionych może odbywać się jedynie po uzyskaniu odrębnego 
zezwolenia odpowiedniego organu ochrony przyrody. 

Zdrowie  Należy czytelnie oznakować obszary, gdzie prowadzone będą prace 
budowlane i modernizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi 
podczas wykonywania tych prac.  

W celu zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy zaleca się 
stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru 
budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.  

W czasie trwania prac budowlanych należy zmniejszyć czas pracy maszyn 
budowlanych do niezbędnego minimum, aby ograniczyć emisję spalin oraz 
hałasu.  

Prace prowadzić w porze dziennej. 
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Krajobraz 
i dziedzictwo 
kulturowe  

Wszystkie inwestycje powinny być zaplanowane tak, aby nie niszczyły 
walorów estetycznych krajobrazu, nie zaburzały historycznego układu 
przestrzennego objętego ochroną konserwatorską. 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 
zabezpieczyć teren znaleziska i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Stosować działania minimalizujące negatywny wpływ na krajobraz: 
ogrodzenia drewniane zamiast betonowych, dostosowanie kolorystyki, 
maskowanie zielenią elementów dysharmonijnych. 
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Napotkane trudności i luki w wiedzy 

 Strategiczna ocena oddziaływania odnosi się do szerokiego spectrum zagadnień. 
Inaczej niż w przypadku oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć nie ma tu 
możliwości odniesienia się do konkretnych rozwiązań technicznych. Poziom 
szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania jest ściśle powiązany z poziomem 
szczegółowości przedmiotowego Programu. 

  Możliwe jest zastosowanie jedynie metody opisowej (jakościowej), co związane 
jest z poziomem szczegółowości Programu ochrony środowiska - nie ma możliwości 
odniesienia się do konkretnych parametrów dotyczących poszczególnych planowanych 
inwestycji, co uniemożliwia zastosowanie bardziej precyzyjnej metodyki (ilościowej), 
jednorodnej dla wszystkich planowanych przedsięwzięć. Dane techniczne opisujące 
planowane przedsięwzięcia prezentują bardzo zróżnicowany poziom szczegółowości – 
od projektów technicznych po koncepcje.  

 Z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces inwestycyjny nie jest możliwe 
dokładne określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych przy realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć, co również uniemożliwia oszacowanie oddziaływań 
skumulowanych i zastosowania modeli do obliczenia oddziaływań w sytuacji najbardziej 
niekorzystnej.  
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Monitoring 

 Zgodnie z wymogami dyrektyw proponuje się prowadzenie monitoringu efektów 
realizacji założeń Programu. Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu środowiska 
w wyniku realizacji założeń Programu, sprawdzenie czy założone środki łagodzące 
przyniosą zakładany efekt.  

 Celem monitoringu środowiskowego jest ocena stanu środowiska poprzez 
zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska 
i zachodzących w nim zmian. Monitoring jest również podstawą oceny efektywności 
wdrażania polityki środowiskowej. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań 
na rzecz ochrony środowiska. W gminie Lelów monitoring jakości środowiska 
realizowany jest w ramach monitoringu regionalnego województwa śląskiego 
i prowadzony jest przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. 
W okresie wdrażania Programu, dane uzyskiwane z monitoringu jakości środowiska 
będą pomocne przy aktualizacji Programu ochrony środowiska. 

 Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska 
winien obejmować określenie stopnia wykonania poszczególnych działań: 
określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 
ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem; 
analizę przyczyn rozbieżności. 

 Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać, co dwa lata stopień 
wdrożenia. W latach 2015-2016 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie 
wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2016 roku nastąpi ocena rozbieżności 
między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki 
oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu. Ten cykl będzie się 
powtarzał, co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej 
czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej. 

 Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. 
Będą to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są 
parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do 
zasobu środowiskowego. 
 

Tabela 41 Mierniki realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów 

Mierniki Wartość Źródło/rok danych 

Zachowanie i ochrona bioróżnorodności 

powierzchnia obszarów chronionych 43 ha GUS, 2014 

liczba pomników przyrody 8 RDOŚ w Katowicach, 2014 

liczba użytków ekologicznych 1 UG w Lelowie, 2015 

lesistość 25,9 % GUS, 2013 

powierzchnia terenów zieleni w gestii 
samorządów 

0 ha GUS, 2013 

Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie 
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Mierniki Wartość Źródło/rok danych 

mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia 

długość sieci wodociągowej 102,400 km UG w Lelowie, 2015 

udział mieszkańców korzystających z sieci 
wodociągowej 

90 % GUS, 2013 

długość sieci kanalizacyjnej 10,0 km UG w Lelowie, 2015 

udział mieszkańców korzystających 
z kanalizacji sanitarnej 

23 % GUS, 2013 

różnica pomiędzy odsetkiem ludności 
korzystającej z wodociągu i z kanalizacji 

67% GUS, 2013 

zużycie wody 21 m
3
/mieszk./rok UG w Lelowie, 2015 

ilość wytworzonych ścieków  28 000 m
3
/rok GUS, 2013 

Ocena stanu rzeki Pilicy na terenie gminy 

- klasa elementów biologicznych III WIOŚ w Katowicach, 2014 

Ocena stanu chemicznego jcwp  

- PLGW650095 stan dobry GIOŚ, 2013 

- PLGW2300119 stan słaby GIOŚ, 2013 

- PLGW230097 stan dobry GIOŚ, 2013 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym. 

poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny 
rocznej - z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony zdrowia 

 

pył PM10 - C 

pył PM2,5 - C 
SO2 - A 
NO2 - A 

Pb - A 

O3 - C (D2) 

CO – A 

B(a)P - C 

As - A 

Cd - A 

Ni - A 

WIOŚ w Katowicach, 2014 

poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny 
rocznej - z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w celu ochrony roślin 

SO2 - A 
NOx - A 

O3 - A (D2) 

WIOŚ w Katowicach, 2014 

emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych - ogółem 

0 ton 
„Ochrona Środowiska 2014”, 

GUS 

składowa elektryczna pem Lelów, Plac 
Partyzantów 

 

0,17 V/m 
WIOŚ w Katowicach, 2014 
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Mierniki Wartość Źródło/rok danych 

Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego 

przekroczenia standardów jakości ziemi 
i gleby 

b.d. RDOŚ, 2014 

Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów 

ilość zebranych zmieszanych odpadów 
komunalnych 

706,3 Mg UG Lelów, 2015 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

rodzaj prowadzonych działań 
konkursy, szkolenia, 

ulotki, 
UG Lelów, 2015 
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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Lelów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022:. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem 
zakresu określonego w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 t.j. z późn. zm.). 

 Zakres prognozy jest zgodny z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001). 

Cele i zakres "Programu… 

 W „Programie…” zostały wskazany cel nadrzędny oraz cele systemowe, których 
realizacja ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy oraz ochronę 
środowiska na jej terenie. Cel nadrzędny sformułowano jako: Trwały i zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii ze środowiskiem naturalnym. 

 Wyszczególniono następujące cele strategiczne:  
 Zachowanie i ochrona różnorodności; 
 Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych; 
 Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia; 
 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego; 
 Ochrona przed hałasem i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym; 
 Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego; 

 Ograniczanie wytwarzania i uciążliwości odpadów; 
 Edukacja ekologiczna mieszkańców. 

Powiązania "Programu..."  z innymi dokumentami strategicznymi 

 Realizacja celów zawartych w "Programie..." wpisuje się w szereg dokumentów 
strategicznych poziomu międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego. 
Oznacza to, że planowane działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów 
o charakterze globalnym i długoterminowym. 

 Krajowe dokumenty planistyczne, na podstawie których został opracowany 
"Program..." to m.in.: 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z perspektywą do 2020 r.; 
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016; 
 Strategia Rozwoju Kraju 2020; 
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 
 Plany Gospodarowania Wodami na Obszarze dorzeczy Wisły i Odry; 
 Strategia Rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”; 
 Wojewódzki Program Ochrony Środowiska; 
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 Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego; 
 Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015; 
 Program ochrony środowiska dla powiatu częstochowskiego na lata 2009-2012. 

Charakterystyka środowiska 

 W rozdziale 3 Prognozy przedstawiono syntetyczną charakterystykę jakości 
środowiska naturalnego na terenie gminy Lelów. Scharakteryzowano poszczególne 
komponenty środowiska oraz występujące problemy w zakresie jakości środowiska.  

Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji 
"Programu..."  

 Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach "Programu..." mają 
na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy. Brak realizacji zapisów 
"Programu.." będzie prowadzić do pogarszania się wszystkich komponentów 
środowiska. 

Oddziaływanie na środowisko 

 Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania "Programu..." na 
środowisko przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadań inwestycyjnych 
zawartych w projekcie dokumentu oraz rodzajów przedsięwzięć rozważanych do 
realizacji. W stosunku do każdego zadania inwestycyjnego zaplanowanego w ramach 
"Programu..." przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego (wody, powietrze atmosferyczne, klimat, klimat akustyczny, 
gleby, powierzchnię ziemi, faunę, florę, bioróżnorodność, zasoby naturalne, krajobraz). 
Rozważono także potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty 
zabytkowe i dobra materialne. 

 Z punktu widzenia ochrony środowiska działania wynikające z realizacji 
"Programu..." mogą mieć dwojaki charakter: 
 organizacyjne – doskonalenie zarządzania środowiskiem naturalnym poprzez np. 

racjonalizację gospodarki odpadami, wprowadzanie najnowszych technologii 
w przemyśle, wyznaczanie nowych obszarów inwestycyjnych; 

 inwestycyjne – działania służące ochronie środowiska np. rekultywacja terenów 
zdegradowanych, jak i inwestycje w obiekty mogące mieć potencjalny negatywny 
wpływ na środowisko np. budowa dróg. 
 Realizacja "Programu.." nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku 

naturalnym o wysokich walorach przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary 
chronione oraz cenne przyrodniczo.  

 Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć zawartych 
w "Programie..." ograniczało się będzie w większości przypadków jedynie do etapu 
realizacji inwestycji (etapu prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją), 
który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin z maszyn 
budowlanych, czy też zwiększoną emisja pyłów. Negatywne oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami 
krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze.  
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 Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome, 
prawdopodobnie mniejsze w stosunku do stanu obecnego.  

 Należy zauważyć, że realizacja "Programu..." pośrednio wpłynie pozytywnie na 
jakość środowiska. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez działalność 
przemysłową, promocja produkcji energii z odnawialnych źródeł, wdrażanie nowych 
technologii w przemyśle będą miały pozytywny wpływ na stan środowiska. 

 Realizacja dokumentu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary 
sieci NATURA 2000 oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt 
i siedlisk, dla których ochrony zostały one powołane. 

 Ze względu na lokalny charakter działań i zasięg przestrzenny obszaru objętego 
"Programem..." i stosunkowo dużą odległość obszaru gminy od granic państw 
ościennych skutki realizacji założeń "Programu..." nie będą miały znaczenia 
transgranicznego.  

 Niektóre z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach 
"Programu..." mogą wymagać przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków 
środowiskowych. 

Rozwiązania alternatywne 

 Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach "Programu..." 
ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma 
uzasadnienia. Na poziomie szczegółowości projektowanego dokumentu można 
rozpatrywać jedynie wariantowe rozwiązania jako wybór do realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć z katalogu proponowanych inwestycji. 

Zastosowane metody oceny oddziaływania 

 Niniejsza ocena została oparta na kryteriach jakościowych tak, aby 
w odpowiedni sposób określić, jaki wpływ na poszczególne komponenty środowiska 
będą miały działania zaproponowane w "Programie...".  

 Dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych rodzajów 
działań przewidzianych do realizacji w ramach "Programu...". Przeanalizowano skutki 
środowiskowe dla następujących elementów: 

 woda; 
 powietrze; 
 klimat akustyczny; 
 powierzchnia ziemi i gleba; 
 fauna i flora; 
 różnorodność biologiczna; 
 klimat; 

 zasoby naturalne; 
 krajobraz; 
 zdrowie człowieka;  
 dobra kultury; 
 dobra materialne. 
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 Analizowano bezpośredni wpływ założeń "Programu..." na środowisko, jak 
również oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, 
chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano pod uwagę odwracalność skutków 
podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny, możliwość 
oddziaływania transgranicznego. 

Monitoring skutków realizacji "Programu..." 

 Celem monitoringu środowiskowego jest ocena stanu środowiska - czy stan 
środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie 
i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. 
Monitoring jest również podstawą oceny efektywności wdrażania polityki 
środowiskowej. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony 
środowiska. 

 Monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach monitoringu 
regionalnego województwa wielkopolskiego i prowadzony jest przez Wojewódzką 
Inspekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 Do najważniejszych wskaźników, które należałoby okresowo kontrolować 
należą: 

 stan jakości powietrza atmosferycznego; 
 długość odcinków dróg o ponadnormatywnym hałasie; 
 procent mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas; 
 długość odcinków dróg wyposażonych w ekrany akustyczne; 
 stan jakości wód; 
 przyrost liczby ludności korzystającej z kanalizacji. 

 Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań "Programu..." winny obejmować 
określenie stopnia wykonania poszczególnych działań: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 
 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem; 
 analizę przyczyn rozbieżności. 

 Proponuje się, aby analizę skutków realizacji postanowień "Programu..." 
przeprowadzać z częstotliwością co 2 lata. 
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