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Oświadczenie zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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wyższe z dziedziny geologii oraz w 2011 r. studia podyplomowe z zakresu prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska. W latach 2005 
– 2022 wykonałem lub brałem udział w wykonaniu kilkuset prognoz oddziaływania na środowisko, raportów oddziaływania na środowisko oraz 
innych opracowań dotyczących ochrony środowiska. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1 CEL, ZAKRES PRACY, POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów dla trzydziestu jeden 

terenów położonych w różnych częściach gminy. Tereny te nie są ze sobą wzajemnie 

powiązane. Prognoza została wykonana na zlecenie Pracowni Urbanistycznej w Rybniku. 

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  

z dnia 11 lutego 2022 r. znak WOOŚ.410.12.2022.AOK prognozę uzupełniono o informacje 

dotyczące oddziaływania na obszary chronione, pomnik przyrody, na korytarze ekologiczne  

i na tereny zakrzewione i zadrzewione. 

Na terenie nr 8 zrezygnowano z planowania drogi klasy dojazdowej 8/1KDD, obecnie 

na tym terenie zostały wskazane grunty rolne, zgodnie ze stanem faktycznym. W piśmie 

RDOŚ wskazano, by w prognozie oddziaływania na środowisko odnieść się do oddziaływania 

tej planowanej drogi na korytarze ekologiczne, park krajobrazowy i obszar Natura 2000, 

jednak ze względu na odstąpienie od planów realizacji tej drogi (również ze względu  

na opinie innych organów opiniujących projekt planu) nie opisywano żadnych z tych 

oddziaływań. Teren ten będzie dalej miał charakter rolny. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisu art. 51 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 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 

 Podstawowym celem prognozy jest wykazanie, jak określone w planie kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy wpłyną na środowisko i czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu spowodują powstanie oddziaływań o charakterze znaczącym. Ze względu na dużą 

złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny 

charakter dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń środowiska 

wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę prognozy. Prognoza nie jest 

dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

przewidzianych nowymi ustaleniami planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki 

jakie niesie za sobą realizacja ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska w ich 

wzajemnym powiązaniu, w szczególności na ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra 

materialne oraz dobra kultury. 

 Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisu 

art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 

Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem sporządzana prognoza: 

a) zawiera  
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- ustalenia i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów gminy Lelów oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami, 

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

- informacje na temat przewidywanych możliwości transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, 

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

b) określa, analizuje i ocenia 

- istniejący stan środowiska, 

- potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu, 

- przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko przy realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu, 

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, 

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu oraz sposoby w jakich te cele zostały uwzględnione, 

c) przedstawia 

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

- możliwości rozwiązań alternatywnych  w odniesieniu do obszaru Natura 2000. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy 

Lelów powiązany jest z następującymi dokumentami: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z 2016  

r. przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/26/2/2016 z dnia  

29 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13 września 2016 r., poz. 4619); 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lelów, które zostało uchwalone uchwałą Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Lelów 

z dnia 9 grudnia 2019 r.; 

 Uchwała nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 8 kwietnia 2010  

r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lelów - obowiązujący na analizowanych terenach miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego; 

1.2 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

W celu sporządzenia prognozy przeprowadzono następujące prace: 
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 zaznajomiono się z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w tym z wnioskami do planu, 

 zaznajomiono się z danymi fizjograficznymi oraz innymi dostępnymi 

opracowaniami sozologicznymi obejmującymi obszar objęty prognozą, 

 dokonano oceny projektu MPZP w odniesieniu do obowiązujących aktów 

prawnych, w tym przepisów gminnych, 

 przeprowadzono wizję obszaru objętego prognozą w listopadzie 2021 r., 

 dokonano analizy czynników potencjalnie mogących przynieść negatywne 

skutki dla środowiska, 

1.3 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów 

powinny zostać uwzględnione priorytety w zakresie ochrony środowiska wynikające  

z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, porozumień 

międzynarodowych oraz projektów dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. 

Poszczególne dyrektywy, międzynarodowe akty prawne zostały wdrożone do polskiego 

prawodawstwa i tym samym znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanym 

dokumencie. Projekt analizowanego dokumentu uwzględnia wytyczne i cele ochrony 

środowiska przyjęte w wyżej wymienionych dyrektywach i konwencjach, poprzez 

zamieszczenie zapisów dotyczących różnych aspektów środowiska, zwłaszcza w zakresie jego 

ochrony. Uzyskano w ten sposób wysoką zgodność z dokumentami planistycznymi różnego 

szczebla, co pozwala wnioskować, że związane z nimi cele będą osiągane również przez 

ustalenia funkcjonalne wynikające z projektu planu. Zostało utrzymane założenie 

strategiczne dokumentów wszystkich poziomów, że celem generalnym rozwoju jest rozwój 

zrównoważony, przez który należy rozumieć zrównoważony udział wszystkich istotnych 

czynników ekologicznych, gospodarczych i społecznych. 

1.4 USTALENIA I GŁÓWNE CELE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto trzydzieści jeden 

obszarów położonych w gminie Lelów, obszary te nie są ze sobą wzajemnie powiązane. 

MPZP opracowywany jest na podstawie uchwały Nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Lelów  

z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów dla określonych terenów. Dla wszystkich 

obszarów objętych projektem mpzp obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego z 2010 r., jednakże ustalenia tego planu uniemożliwiają realizację 

planowanych przedsięwzięć bądź nie uwzględniają własności nieruchomości i faktycznego 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów 

dla określonych terenów 

 

 

 7 

sposobu ich wykorzystywania. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla określonych terenów jest:  

 przeznaczenie do zabudowy nowych terenów, które zostały wyznaczone w studium,  

 dopuszczenie rozbudowy gospodarstw rolnych na terenach rolnych, zgodnie  

z ustaleniami studium,  

 wprowadzenie terenów z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń do produkcji energii  

o mocy powyżej 100 kW ze źródeł odnawialnych,  

 skorygowanie przeznaczeń terenów zainwestowanych i przewidzianych w obecnie 

obowiązującym planie do zainwestowania zgodnie z ustaleniami studium. 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono 

następujące przeznaczenia terenów:  

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 ML – tereny zabudowy letniskowej; 

 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej; 

 U – tereny zabudowy usługowej; 

 US – tereny sportu i rekreacji; 

 PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów; 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych; 

 RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 

oraz gospodarstwach leśnych i rybackich; 

 R – tereny rolnicze; 

 ZP – tereny zieleni urządzonej; 

 ZŁ – tereny zieleni nieurządzonej; 

 ZL – tereny lasów; 

 ZW – tereny z przewagą zieleni wysokiej; 

 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

 KDGP – tereny dróg publicznych klasy „główna ruchu przyśpieszonego”; 

 KDG – tereny dróg publicznych klasy „główna”; 

 KDZ – tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza”; 

 KDL – tereny dróg publicznych klasy „lokalna”; 

 KDD – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”; 
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 KDX – tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych; 

 ITE – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

 ITT – tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacja.  

Teren nr 1 – w obrębie rozległych gruntów ornych wskazano tu możliwość realizacji 

urządzeń do produkcji energii o mocy powyżej 100 kW ze źródeł odnawialnych (farmy 

fotowoltaiczne). W południowo-zachodniej części terenu po obu stronach drogi KDL 

wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

Teren nr 2 – w części centralnej wskazano na możliwość poszerzenia stawów  

w kierunku zachodnim. W części południowej wskazano teren zabudowy mieszkaniowo-

usługowej MU i teren obsługi rolnictwa RU; 

Teren nr 3 – część centralną i zachodnią wskazano jako teren usług U, w części 

wschodniej pozostawiono tereny R i ZL; 

Teren nr 4 – teren skweru w części zachodniej pozostawiono jako tereny ZP, teren 

zabudowań w części wschodniej (opuszczony budynek mieszkalny) wskazano jako teren 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU; 

Teren nr 5 – tereny gospodarstw w części południowej i północno-zachodniej 

wskazano jako tereny zabudowy zagrodowej RM. W części północno-zachodniej  

i południowo-zachodniej wskazano teren rolny R i teren leśny ZL; 

Teren nr 6 – w części północno-zachodniej wskazano teren usługowy U, w części 

południowo-wschodniej teren sportu i rekreacji US; 

Teren nr 7 – w części północno-zachodniej (istniejące budynki) wskazano teren 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU i w części południowo-wschodniej teren zabudowy 

produkcyjno-usługowej (tu również znajdują się pozostałości dawnego zakładu).  

Na pozostałym terenie pozostawiono teren rolny R; 

Teren nr 8 – w miejscu istniejącej drogi gruntowej planowano drogę klasy dojazdowa, 

ale ostatecznie zrezygnowano z jej wskazania, pozostawiono tu teren rolny; 

Teren nr 9 – w części zachodniej i centralnej wskazano tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w części wschodniej wskazano teren MN w oparciu  

o istniejącą zabudowę w otoczeniu pozostawiono teren rolny R; 

Teren nr 10 – w oparciu o istniejąca zabudowę w części południowej wskazano tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w części północnej zaś teren rolny R; 

Teren nr 11 - w oparciu o istniejąca zabudowę w części południowej wskazano tereny 

zabudowy zagrodowej RM, w części północnej zaś teren rolny R; 

Teren nr 12 - w oparciu o istniejącą zabudowę w części wschodniej wskazano tereny 

zabudowy zagrodowej RM, w części zachodniej zaś teren rolny R; 
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Teren nr 13 – w stosunku do stanu istniejącego przesunięto w kierunku zachodnim 

zasięg zabudowy produkcyjno-usługowej PU. Od strony zachodniej wskazano teren strefy 

wolnej od zabudowy jako tereny ZW – tereny z przewagą zieleni wysokiej; 

Teren nr 14 – w miejscu istniejącego sklepu i magazynów wskazano tereny zabudowy 

produkcyjno-usługowej PU; 

Teren nr 15 -  w obrębie rozległych gruntów ornych wskazano tu możliwość realizacji 

urządzeń do produkcji energii o mocy powyżej 100 kW ze źródeł odnawialnych (farmy 

fotowoltaiczne). W części północnej w oparciu o istniejącą zabudowę wskazano tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. W części południowo-wschodniej wskazano 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako przedłużenie zabudowy istniejącej  

na południe od tego terenu. 

Teren nr 16 - w oparciu o istniejącą zabudowę w części północnej wskazano tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU, w części południowej zaś teren rolny R; 

Teren nr 17 - w oparciu o istniejącą zabudowę wskazano tu tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej MU; 

Teren nr 18 – na całości terenu wskazano możliwość realizacji zabudowy zagrodowej 

RM; 

Teren nr 19 - na całości terenu wskazano możliwość realizacji zabudowy letniskowej 

ML; 

Teren nr 20 – w części południowo-wschodniej wskazano możliwość realizacji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, zaś w części północno-zachodniej zabudowy 

zagrodowej RM; 

Teren nr 21 - część południową wskazano jako teren zabudowy zagrodowej  

RM, w części północnej pozostawiono tereny R; 

Teren nr 22 - w części zachodniej terenu wskazano możliwość realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN, natomiast w części wschodniej ustalono przeznaczenie 

leśne; 

Teren nr 23 - w części wschodniej wskazano tereny zabudowy zagrodowej  

RM, w części zachodniej zaś teren rolny R; 

Teren nr 24 – w oparciu o istniejącą zabudowę (choć mocno rozproszoną) wskazano 

w części wschodniej i w części zachodniej tereny zabudowy zagrodowej RM. Dodatkowo  

w części północno-zachodniej wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN. Na pozostałym obszarze pozostawiono tereny rolne R. 

Teren nr 25 - w części północnej wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN, w części południowej zaś teren rolny R; 

Teren nr 26 - na całości terenu wskazano możliwość realizacji zabudowy zagrodowej 

RM; 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów 

dla określonych terenów 

 

 

 10 

Teren nr 27 – w części wschodniej i centralnej wskazano możliwość realizacji 

zabudowy zagrodowej RM, w części północno-zachodniej wskazano tereny  

MU mieszkaniowo-usługowe; 

Teren nr 28 – w części północno-wschodniej wskazano możliwość realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN, na pozostałym obszarze wskazano teren zieleni 

nieurządzonej ZŁ; 

Teren nr 29 - w części wschodniej wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN, zaś w części zachodniej teren zabudowy letniskowej ML; 

Teren nr 30 - w oparciu o istniejącą zabudowę wskazano w części południowej tereny 

zabudowy zagrodowej RM. Na pozostałym obszarze pozostawiono tereny rolne R. 

Teren nr 31 - w oparciu o istniejącą zabudowę wskazano w części północnej tereny 

zabudowy zagrodowej RM. W części południowej pozostawiono tereny rolne R. 

W projekcie planu uwzględniono występowanie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych, a także występowanie obiektów zabytkowych w tym stref archeologicznych. 

Na analizowanych obszarach nie występują formy ochrony przyrody, tereny cenne pod 

względem przyrodniczym, złoża kopalin, obszary i tereny górnicze. W związku z ustaleniami 

planu, charakterem zaproponowanych przeznaczeń terenu oraz charakterem terenów, które 

mają być poddane urbanizacji (brak cennych siedlisk przyrodniczych, pod zabudowę 

poddane zostaną grunty orne, nieużytki, fragmenty przydomowych ogrodów i trawników, 

lasy sosnowe o charakterze gospodarczym) nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Część terenów pozostawiono w ramach 

przeznaczeń wolnych od zabudowy – w tym głównie cieki i ich dolinki, tereny rolne, 

fragmenty lasów. 
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2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

Projektem planu objętych jest trzydzieści jeden terenów położonych w różnych 

częściach gminy Lelów, które nie są ze sobą wzajemnie powiązane. Ich charakterystyka  

i położenie zostało opisane w tabeli 1. Poniżej opisano również ogólną charakterystykę 

gminy na podstawie suikzp gminy Lelów z 2019 r., gdyż wszystkie tereny objęte zmianą planu 

obejmują w miarę równomiernie niemal cały jej obszar.  

Gmina Lelów położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego,  

w powiecie częstochowskim i zajmuje powierzchnię 12330 ha. Według podziału na jednostki 

fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego zachodnia i centralna część gminy położona jest  

w obrębie prowincji Wyżyny Polskie (34), podprowincji Wyżyna Małopolska (342), 

makroregionie Wyżyna Przedborska (342.1), w obrębie mezoregionu Próg Lelowski (342.13). 

Część wschodnia gminy znajduje się w obrębie mezoregionu Niecka Włoszczowska (342.14). 

Wszystkie tereny objęte zmianą planu znajdują się w obrębie mezoregionu Próg Lelowski, 

jedynie teren nr 29 znajduje się w obrębie mezoregionu Niecka Włoszczowska.   

Pod względem geologicznym teren gminy Lelów leży na pograniczu Monokliny Śląsko 

– Krakowskiej zabudowanej z utworów triasu oraz jury i Niecki Miechowskiej, wypełnionej 

osadami kredy. 

Obszar gminy budują następujące utwory geologiczne: 

- jurajskie 

- kredowe 

- czwartorzędowe 

W należącej do Monokliny południowo - zachodniej części gminy obszar budują 

utwory jury górnej (wapienie, margle, łupki margliste), z których zbudowane są kopulaste 

wzgórza przykryte cienką pokrywą osadów czwartorzędowych. Utwory kredowe występujące 

w północno-wschodniej części gminy (Niecka Miechowska) leżą na utworach jury górnej. 

Osady kredy mają miąższość do ponad 200 m. W rejonie Lelowa utwory kredy odsłaniają się 

na powierzchni jako piaski i piaskowce kredy dolnej. Utwory kredy górnej budują szereg 

wzniesień Progu Lelowskiego. Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na utworach 

kredowych i jurajskich. Cechuje je zmienna miąższość spowodowana nierównościami 

podłoża. Plejstocen reprezentują: piaski i żwiry wodnolodowcowe w pasie Biała Wielka - 

Nakło, piaski rzeczne w północno-wschodniej części oraz lessy w południowej części gminy. 

Holocen reprezentują mady występujące w obniżeniach w północno-wschodniej i zachodniej 

części gminy jak również torfy, namuły i piaski rzeczne w dolinach rzecznych oraz piaski 

eoliczne w wydmach. 

Gmina Lelów wg podziału na regiony fizyczno-geograficzne Polski położona jest  

w obrębie dwóch mezoregionów fizyczno - geograficznych: Progu Lelowskiego i Niecki 

Włoszczowskiej będących częścią makroregionu Wyżyna Przedborska. Próg Lelowski ciągnie 

się z północnego - wschodu na południowy zachód. Pod względem geologicznym jest  

to monoklinalne pasemko kredowe (piaskowce i margle), na którym zalegają utwory 
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czwartorzędowe, a wśród nich duży płat lessu. Próg jest rozczłonkowany, a jego wysokości 

względne wynoszą od 10 do 35 m. Niecka Włoszczowska znajduje się w południowej części 

Wyżyny Przedborskiej. Pod względem budowy i ukształtowania powierzchni jest to misa  

o płaskim dnie i uniesionych brzegach. Kredowe podłoże pokrywają czwartorzędowe piaski 

zwydmione, pomiędzy którymi występują tereny podmokłe bagniste i zatorfione. Rzeźbę 

obszaru Progu Lelowskiego stanowią rozległe wyniesienia ciągnące się w pasie Podlesie – 

Biała Wielka - Turzyn o spadkach 2-5%, opadające łagodnie w kierunku doliny Pilicy w Niecce 

Włoszczowskiej. Rzeźbę Niecki Włoszczowskiej stanowią płaskie obszary o spadkach  

0 - 2%, miejscami zabagnione i zatorfione, położone we wschodniej części gminy. Rzeźba 

południowo-zachodniej części gminy jest bardziej urozmaicona. Tworzy ją kopulaste 

wyniesienie wapienne przedpola Wyżyny Częstochowskiej przykryte lessem, o spadkach  

5- 10%, lokalnie więcej. Rzeźbę obszaru urozmaicają również doliny rzeczne - dolina Białki, 

która na odcinku Lelów - Biała Wielka ma charakter doliny przełomowej, oraz jej dopływu - 

Halszki. Wysokość bezwzględna obszaru gminy waha się od 234,0 m. n.p.m. (dolina rzeki 

Białki na granicy z gminą Koniecpol) do 325,0 m.n.p.m (zachodni kraniec gminy). Deniwelacje 

dochodzą do 91 m wysokości względnej. 

Pod względem hydrograficznym gmina Lelów leży prawie w całości w dorzeczu rzeki 

Pilicy będącej dopływem rzeki Wisły, oprócz północno-wschodniej części gminy – sołectwa 

Skrajniwa, Konstantynów i Mełchów leżą w dorzeczu Wiercicy – dopływu Warty. Pomiędzy 

nimi przebiega główny dział wodny Polski I rzędu, natomiast między dopływami Pilicy 

przebiegają działy wodne III – go rzędu. Środkową i północną część gminy odwadnia rzeka 

Białka wraz z dopływami. Pozostały obszar odwadniają bezimienne cieki będące 

lewobrzeżnymi dopływami Pilicy. Niewielki obszar w rejonie Skrajniwy – Konstantynowa 

odwadniają bezimienne cieki zasilające Wiercicę – dopływ Warty. Na terenie śródleśnym  

w północnej części sołectwa Biała Wielka, usytuowany jest duży (ok. 110 ha) kompleks 

stawów hodowlanych zasilany wodą z rzeki Białki – kanałem biorącym początek obok młyna 

w Białej Wielkiej – oraz z jej bezimiennych lewobrzeżnych dopływów a także z naturalnych 

wywierzysk. Bliżej wsi znajduje się zasilany z Białki ale oddzielony od niej groblą około 

półtorahektarowy staw, pełniący pierwotnie dwojaką funkcję – stawu w parku związanym  

z pałacem na brzegu zachodnim i zbiornika retencyjnego dla usytuowanego na jego 

wschodnim brzegu młyna. Ponadto w górnym biegu Białki, między zabudową wsi Lelów  

i Zbyczyce usytuowany jest zaporowy zbiornik o charakterze rekreacyjnym. 

Na obszarze gminy Lelów występują trzy piętra wodonośne: 

 czwartorzędowe 

 kredowe 

 jurajskie 

Piętro czwartorzędowe stanowią piaszczyste i żwirowe warstwy wodonośne. W dolinach 

rzecznych i obniżeniach zwierciadło wody gruntowej występuje na ogół dość płytko, 

przeważnie 0-1 m p.p.t. Na pozostałym obszarze gdzie miąższość utworów piaszczysto-

żwirowych jest zróżnicowana, zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na zmiennym 

poziomie, przeważnie jednak głębiej niż 2,0 m. p.p.t. Potencjalna wydajność studni 

ujmujących ten poziom wynosi od kilku do kilkunastu m3/h. 
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Piętro kredowe występuje w północno-wschodniej części gminy. Wodonośny poziom 

związany jest z utworami kredy górnej (margle, wapienie, 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 południowo-zachodniej części gminy tworzą szczelinowate, spękane wapienie i margle. 

Zasilanie poziomu odbywa się drogą infiltracji wód atmosferycznych poprzez warstwy 

czwartorzędowe i kredowe, lub bezpośrednio w strefie wychodni utworów górnojurajskich. 

Wody charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Najczęściej należą do 1 klasy jakości wód. 

W utworach wodonośnych gminy wydzielono dwa Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych GZWP nr 326 Zbiornik Częstochowa (E) (tereny 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 

19, 23, 24, 30) i GZWP nr 408 Niecka Miechowska (część NW) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31). 

Na obszarze gminy Lelów występują gleby wytworzone z materiału 

czwartorzędowego jak: piaski, lessy, torfy oraz pozostałe ze skał wieku kredowego margle  

i wapienie. Wśród występujących typów przeważają gleby pseudobielicowe i brunatne, które 

występują na obszarze całej gminy w większych lub mniejszych kompleksach - stanowią ok. 

45%. Rędziny zajmują około 35% powierzchni. Pozostałą powierzchnię gminy zajmują gleby 

hydrogeniczne: torfy murszowomineralne i murszowate (20%). 

Obszar gminy został zaliczony do Częstochowsko - Kieleckiej dzielnicy klimatycznej. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5°C - 8,0°C. Najcieplejszym miesiącem 

roku jest lipiec +18°C - 18,5°C, najchłodniejszym styczeń -3°C. Dni z przymrozkami notuje się 

przeciętnie nieco powyżej 100, a z mrozem 50. Okres wegetacyjny z temperaturą powyżej 

+5°C trwa 210-220 dni. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi średnio w roku 80. Najwięcej 

opadów otrzymuje letnia pora roku z maximum w lipcu, a najmniej zimą z minimum  

w styczniu i lutym. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 650 – 700  

mm. Największa wilgotność względna występuje w chłodnej połowie roku z największą 

średnią miesięczną w grudniu i listopadzie, najniższa natomiast występuje w maju i czerwcu. 

Największe zachmurzenie przypada na miesiące: listopad, grudzień i luty, najmniejsze zaś  

na miesiące: styczeń, wrzesień, październik. Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie  

z udziałem wiatrów południowo-zachodnich w chłodnej porze roku i północno-zachodnich  

w ciepłej porze roku. 

Na rysunku planu nr 7 znajduje się zabytek archeologiczny wpisany do rejestru 

zabytków województwa śląskiego - stanowisko archeologiczne - nr rejestru A-299 -  

na terenie o symbolu 7/1R i częściowo na terenie o symbolu 7/1PU. Na terenach nr 1, 6 i 7 

wskazano lokalizacje stanowisk archeologicznych. Dodatkowo projekt planu wskazuje strefę 

„B” - pośredniej ochrony konserwatorskiej (rysunek planu nr 7) oraz strefę „OW” - 

obserwacji archeologicznej obejmujące obszar ochrony stanowisk archeologicznych (rysunek 

planu nr 1, 6, 7 i 18). 

Na terenach objętych zmianą mpzp nie występują złoża kopalin, obszary i tereny 

górnicze. Nie zostały tu również wyznaczone jakiekolwiek formy ochrony przyrody. 

W tabeli poniżej opisano bardziej szczegółowo uwarunkowania poszczególnych 

terenów. 
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Tabela 1 Charakterystyka poszczególnych terenów 

l.p. Położenie 
geograficzne 

Budowa 
geologiczna* 

Wody 
powierzchniowe 

JCWP Zlewnia JCWP Wody 
podziemne 

Krajobraz Przyroda ożywiona 

01 Teren położony w 
obrębie Biała 
Wielka, pow. 153 
ha 

W części zachodniej 
piaski i żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

W części centralnej i 
wschodniej margle i 
wapienie margliste 
30 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
20006254158 
Dopływ spod 
Nakła 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 

02 Teren położony w 
obrębie Biała 
Wielka, pow. 11,8 
ha 

W części północnej 
torfy na piaskach i 
namułach 0 – 1 m 
n.p. rzeki 1/5 

W części centralnej i 
południowej piaski i 
piaski ze żwirami 
rzeczne tarasów 
nadzalewowych 3 – 8 
m n.p. rzeki 14 

Kilka rowów 
melioracyjnych i 
staw o pow. 1,64 
ha. Na wschód od 
tego terenu 
znajduje się duży 
zespół stawów 

Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz dolin 
rzecznych ze 
stawami. Teren ten 
jest jednak ogrodzony 
płotem i niewidoczny 

Teren stawu wraz z 
przyległymi 
zadrzewieniami. 
Staw stanowi część 
rozległego 
kompleksu stawów 
w dolinie Białki. 

03 Teren położony w 
obrębie Drochlin, 
pow. 3,2 ha 

W części północnej 
piaski i mułki rzeczne 
tarasów zalewowych 
0,0 – 1,0 n.p. rzeki 5 

Piaski i żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Tereny otwarte, 
dawne tereny 
rolne, w części 
wschodniej 
znajduje się dom 
seniora. W części 
centralnej znajduje 
się zadrzewienie 
wierzbowe. W 
części wschodniej 
zadrzewienie 
sosnowe  

04 Teren położony w 
obrębie Drochlin, 

Margle i wapienie 
margliste 30 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz centrum 
wsi 

W części zachodniej 
znajduje się 
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pow. 0,6 ha Białka niewielki skwer z 
kilkoma drzewami. 
W części 
wschodniej 
znajduje się 
budynek 
jednorodzinny z 
zadrzewieniami 

05 Teren położony w 
obrębie Drochlin, 
pow. 4,1 ha 

Piaski eoliczne 8 Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Tereny 
gospodarstw 
rolnych. W części 
północno -
zachodniej znajduje 
się grunt orny 

06 Teren położony w 
obrębie Lelów, 
pow. 1,8 ha 

W części północnej 
piaski i żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

W części 
południowej piaski 
piaskowce 
glaukonitowe 33 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

W pobliżu występuje 
krajobraz wiejski oraz 
krajobraz terenów 
rekreacyjnych 
(zbiornik, place zabaw 
i plaża). Bezpośrednio 
na analizowanym 
obszarze występuje 
krajobraz terenów 
leśnych 

Na analizowanym 
terenie występują 
las gospodarczy z 
dominacją sosny 

07 Teren położony w 
obrębie Lelów, 
pow. 6,2 ha 

Torfy na piaskach i 
namułach 0 – 1 m 
n.p. rzeki 1/5 

Wzdłuż zachodniej i 
południowej granicy 
obszaru płynie 
Białka 

JCWP nr 
200062541714 
Białka 

Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski W części centralnej 
i północnej 
znajduje się dawny 
teren rolny. W 
części południowej 
i zachodniej 
znajduje się dolina 
Białki z 
zadrzewieniami o 
charakterze 
łęgowym 

08 Teren położony w 
obrębie Lgota 
Błotna, pow. 1,2 

W części centralnej 
lessy 12 

W części północnej i 

Znajdują się tu trzy 
rowy melioracyjne 

Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 
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ha południowej piaski i 
żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

09 Teren położony w 
obrębie Lgota 
Błotna, pow. 1,6 
ha 

Piaski i żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Tereny zabudowy 
mieszkaniowej, a 
pomiędzy nimi 
grunty orne 

10 Teren położony w 
obrębie Nakło, 
pow. 0,15 ha 

Piaski ze żwirami 
wodnolodowcowe 
tarasów 
nadzalewowych 3 – 
12 m n.p.m. rzeki ZŚ 

Przy północno-
zachodniej granicy 
obszaru płynie 
Dopływ spod Nakła 

Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
20006254158 
Dopływ spod 
Nakła 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren zabudowy 
mieszkaniowej, w 
części północnej 
teren 
przydomowego 
ogrodu 

11 Teren położony w 
obrębie 
Staromieście, 
pow. 3,05 ha 

W części 
południowej lessy 12 

W części północnej 
piaski i żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren zabudowy 
mieszkaniowej, w 
części północnej 
grunty orne 

12 Teren położony w 
obrębie 
Staromieście, 
pow. 1,04 ha 

Lessy 12 Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren zabudowy 
mieszkaniowej, w 
części zachodniej 
grunty orne 

13 Teren położony w 
obrębie Ślęzany, 
pow. 5,25 ha 

Piaski i piaskowce 
glaukonitowe z 
fosforytami 32 

W części 
południowej piaski 
piaskowce 
glaukonitowe 33 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

W części wschodniej 
krajobraz terenu 
przemysłowego, w 
części zachodniej 
krajobraz wiejski 
gruntów ornych 

W części 
wschodniej 
znajduje się 
wytwórnia mas 
bitumicznych, w 
części zachodniej 
grunty orne 

14 Teren położony w 
obrębie Zbyczyce, 
pow. 1,9 ha 

Piaski i piaskowce 
glaukonitowe 33 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz miejski w 
typie terenów 
usługowych 

Teren bazy 
dawnego PGR, 
obecnie sklep i 
baza magazynowa 
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15 Teren położony w 
obrębach  Biala 
Wielka, Zbyczyce 
i Lelów, pow. 274 
ha 

Margle i wapienie 
margliste 30 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 

16 Teren położony w 
obrębie Drochlin, 
pow. 0,6 ha 

W części 
południowej piaski i 
żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

W części północnej 
margle i wapienie 
margliste 30 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren zabudowy 
mieszkaniowej, w 
części południowej 
grunty orne 

17 Teren położony w 
obrębie Turzyn, 
pow. 0,43 ha 

Lessy CN Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

18 Teren położony w 
obrębie Ślęzany, 
pow. 1,7 ha 

Lessy 13 Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 

19 Teren położony w 
obrębie 
Skrajniwa, pow. 
0,23 ha 

Piaski humusowe i 
namuły 3 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
600017181369 

PLGW nr 
600099 

Krajobraz leśny w 
typie monokultur 
sosnowych 

W pobliżu terenu 
znajdują się 
monokultury 
sosnowe, 
bezpośrednio na 
analizowanym 
terenie lasu brak, 
być może jest to 
dawny grunt orny, 
obecnie częściowo 
zarastający 

20 Teren położony w 
obrębie 
Skrajniwa, pow. 
3,4 ha 

Piaski humusowe i 
namuły 3 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
600017181369 

PLGW nr 
600099 

Krajobraz leśny w 
typie monokultur 
sosnowych 

Monokultury 
sosnowe, na części 
terenu znajduje się 
działka letniskowa z 
niewielkim 
budynkiem 
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21 Teren położony w 
obrębie Nakło, 
pow. 0,23 ha 

Piaski ze żwirami 
wodnolodowcowe 
tarasów 
nadzalewowych 3 – 
12 m n.p.m. rzeki ZŚ 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
20006254158 
Dopływ spod 
Nakła 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 

22 Teren położony w 
obrębie 
Skrajniwa, pow. 
0,76 ha 

W części północnej 
margle i wapienie 
margliste 30, w 
części południowej 
piaski eoliczne w 
wydmach 7 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
600017181369 

PLGW nr 
600099 

W otoczeniu 
krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych, 
bezpośrednio na 
analizowanym 
obszarze krajobraz 
leśny 

Teren stanowi 
dawny grunt orny 
od lata zarastający 
podrostem brzozy, 
topoli i sosny 

23 Teren położony w 
obrębie Turzyn, 
pow. 1,1 ha 

Lessy CN Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Grunty rolne, a 
pomiędzy nimi 
niewielkie 
zadrzewienia 

24 Teren położony w 
obrębie Turzyn, 
pow. 22,86 ha 

piaski i żwiry 
wodnolodowcowe 
19 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren zabudowy 
mieszkaniowej, 
pomiędzy nimi 
grunty orne 

25 Teren położony w 
obrębie Drochlin, 
pow. 1 ha 

margle i wapienie 
margliste 30 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 

26 Teren położony w 
obrębie Drochlin, 
pow. 0,42 ha 

piaski i piaski ze 
żwirami rzeczne 
tarasów 
nadzalewowych 3 – 8 
m n.p. rzeki 14 

Wzdłuż zachodniej 
granicy obszaru 
płynie rów 
melioracyjny 

Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 

27 Teren położony w 
obrębie Biała 
Wielka, pow. 2,1 
ha 

W części północno-
zachodniej margle i 
wapienie margliste 
30 

W części 
południowo-
wschodniej piaski i 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Ugorowane grunty 
rolne na zboczu, 
które od lat 
zarastają 
zadrzewieniami. W 
ostatnich latach 
wycięto tu część 
zadrzewień 
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żwiry z wkładkami 
mułków i glin 
zwietrzelinowych 
peryglacjalne 20 

28 Teren położony w 
obrębie Gródek, 
pow. 0,78 ha 

Piaski i mułki rzeczne 
tarasów zalewowych 
0,0 – 1,0 n.p. rzeki 5 

Wzdłuż 
południowej granicy 
obszaru płynie rów 
melioracyjny. 
Znajdują się tu 
również dwa 
niewielkie oczka 
wodne. 

Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
20006254158 
Dopływ spod 
Nakła 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren otoczony 
płotem, znajdują 
się tu dwa oczka 
wodne oraz rodzaj 
większego trawnika  

29 Teren położony w 
obrębie Gródek, 
pow. 0,34 ha 

piaski i piaski ze 
żwirami rzeczne 
tarasów 
nadzalewowych 3 – 8 
m n.p. rzeki 14 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
20006254158 
Dopływ spod 
Nakła 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz leśny w 
typie monokultur 
sosnowych 

Monokultury 
sosnowe 

30 Teren położony w 
obrębie Ślęzany, 
pow. 2,03 ha 

Lessy CN Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
200062541714 
Białka 

PLGW nr 
200084 

Krajobraz wiejski Teren zabudowy 
mieszkaniowej, w 
części północnej 
grunty orne 

31 Teren położony w 
obrębie 
Mełchów, pow. 
1,2 ha 

Piaski i żwiry 
wodnolodowcowe 
na marglach i 
wapieniach 
marglistych 19/30 

Brak Brak Zlewnia JCWP nr 
PLRW 
600017181369 

PLGW nr 
600099 

Krajobraz rolny 
wielkoobszarowych 
gruntów rolnych 

Rozległe grunty 
orne pozostające w 
uprawie 

*wiek utworów Ark. Koniecpol 1/5 – Holocen, 3 – Holocen, 5 – Holocen, 7 – Czwartorzęd nierozdzielony, 8 - Czwartorzęd nierozdzielony, 12 - Czwartorzęd nierozdzielony, 13 

– Zlodowacenie Północnopolskie, Zlodowacenie Wisły, 14 - Zlodowacenie Północnopolskie, Zlodowacenie Wisły, 19 – Zlodowacenie Środkowopolskie, Zlodowacenie Odry, 

19/30 - Zlodowacenie Środkowopolskie, Zlodowacenie Odry, 20 - Zlodowacenie Środkowopolskie, Zlodowacenie Odry, 30 – Kreda Górna, Santon i Kampan, 32 – Kreda Górna, 

Cenoman, 33 – Kreda Dolna, Alb Ark. Pradła ZŚ - Zlodowacenie Środkowopolskie, CN  - Czwartorzęd nierozdzielony 
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 3. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI 
USTALEŃ PLANU 

Na analizowanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego z 2010 r., w którym to planie przeważnie ustalono przeznaczenia terenu 

zgodne z istniejącym zagospodarowaniem. W przypadku braku realizacji ustaleń projektu 

planu tereny objęte opracowaniem pozostałyby więc w stanie obecnym jako tereny rolne, 

lub leśne. W zdecydowanej większości przypadków zmiany zagospodarowania nie nastąpiły 

by, lub też nie miałyby one tak dużego zasięgu. 

4. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004  
R. O OCHRONIE PRZYRODY  

Na analizowanych obszarach nie stwierdza się występowania szczególnych 

problemów ochrony środowiska związanych z formami ochrony przyrody, ani też innych 

problemów związanych z przekroczeniem norm środowiska. Nie występują tu tereny cenne 

pod względem przyrodniczym i tereny objęte mpzp nigdy nie były wskazywane do objęcia 

ochroną.   
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5. SKUTKI DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

5.1 WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE 

Projekt planu nie wprowadza nowych terenów i sposobów zagospodarowania, które 

w sposób znaczący mogłyby pogorszyć jakość wód powierzchniowych, a w szczególności 

takich, które kolidowałyby z istniejącymi stawami czy ciekami, w sposób który powodowałby 

ich likwidację. Dolinę Białki na terenie nr 7 pozostawiono wolną od zabudowy. Niewątpliwe 

powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i przemysłowo-usługowej wpłynie 

na zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków, jednak jest to problem marginalny, biorąc 

pod uwagę fakt wprowadzenie odpowiednich przepisów w tym zakresie. W związku  

z ustaleniami projektu planu nie przewiduje się zagrożenia dla wód powierzchniowych. 

5.2 WPŁYW NA WODY PODZIEMNE 

Na części terenów występują użytkowe poziomy wodonośne. Nie przewiduje się 

szczególnego zagrożenia wód podziemnych. Powstanie nowej zabudowy z niedostatecznie 

rozwiązanym systemem odprowadzania ścieków może wpłynąć na stan wód podziemnych. 

Dla ochrony wód podziemnych ważne będą więc ustalenia przedstawione w zakresie 

gospodarki ściekowej w rozdziale 5.1. Dla ochrony wód podziemnych kluczowe znaczenie 

mają działania, które wykraczają poza ramy planowania przestrzennego, takie jak 

egzekwowanie przez gminę podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz właściwe zaprojektowanie 

inwestycji z uwzględnieniem wszelkich potrzebnych zabezpieczeń. 

5.3 WPŁYW NA KLIMAT 

W szerszej skali realizacja ustaleń zmiany mpzp nie będzie miała wpływu na klimat  

ze względu na niewielką skalę i charakter zmian. Natomiast na pewno zmianie ulegnie 

mikroklimat terenów na których będzie powstawała nowa zabudowa, zmieni się  

tu topoklimat z rolniczego lub leśnego na topoklimat miejski terenów zabudowanych (bez 

względu jest fakt, że na części terenów będzie to zabudowa zagrodowa, w dalszym ciągu jest 

to zabudowa). Zabudowanie terenów wpłynie na zwiększenie szorstkości powierzchni ziemi, 

a co za tym idzie na zmniejszenie warunków przewietrzania. Zagrożeniem może być problem 

niskiej emisji na terenach gdzie proponuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

i zagrodową. Zabudowa terenów objętych zmianą mpzp w szerszej perspektywie może 

przyczynić się do pogarszania stanu jakości powietrza ze względu na niską emisję, należy 

jednak mieć nadzieję, że zapisy mpzp oraz nakazy uchwały antysmogowej ograniczą ten 

negatywny wpływ. W związku z postępującą wymianą kotłów na bardziej ekologiczne oraz 

wprowadzeniem nakazu montowania w nowych budynkach jedynie kotów spełniających 

odpowiednie normy wynikające z uchwały antysmogowej nie przewiduje się zagrożenia 

związanego ze wzrostem zjawiska niskiej emisji.    

5.4 POWIERZCHNIA ZIEMI 

5.4.1 WPŁYW NA UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Projekt planu zakłada nieznaczne poszerzenie funkcji mieszkaniowej, zagrodowej, 

usługowej i przemysłowo-usługowej. Realizacja tych funkcji wpłynie nieznacznie  
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na przekształcenie powierzchni terenu. Nie należy jednak spodziewać się znaczących 

przekształceń, projekt planu nie przewiduje bowiem wielkoskalowych przedsięwzięć, takich 

jak drogi wysokich klas, składowiska odpadów, odkrywkowe kopalnie kruszyw czy inne 

obiekty, których budowa związana jest z przemieszczaniem znaczącej ilości mas ziemnych. 

Zmiany powierzchni ziemi należy uznać za nieuniknione, towarzyszące wprowadzeniu 

każdego typu inwestycji, jednak nie powodujące znaczących zmian.  

5.4.2 WPŁYW NA GLEBY 

Przy powstaniu planowanej zabudowy istniejące tu gleby ulegną w większości 

zniszczeniu (zajętość terenu). Dotyczyło to będzie tych fragmentów, gdzie planowana jest 

realizacja zabudowy poszczególnego typu. Projekt zmiany mpzp przewiduje pozostawienie 

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów, mimo  

to przewiduje się, że na terenach poddanych pod zabudowę gleby zostaną stracone dla 

rolnictwa i przekształcone na gleby antropogeniczne. Co prawda zgodnie z przepisami tereny 

RM będą dalej pełnić funkcje rolnicze, nie mniej gleby nie będą mogły być wykorzystane jako 

uprawy. Wolne od zabudowy pozostawiono jednak duże fragmenty poszczególnych 

obszarów oraz rozległe tereny rolne i leśne na pozostałym obszarze gminy. Należy pamiętać, 

że w świetle obowiązującego prawa zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) przekształcenie gleb klasy III na cele 

nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poza obszarami miast 

wymaga zgody odpowiedniego organu. Na skutek ustaleń przyszłego projektu planu nie 

zajdzie konieczność pozyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, gdyż  

do urbanizacji nie wskazuje się gruntów klasy III (wskazuje się je częściowo na terenach  

RM – ale zgodnie z przepisami zachowują one charakter rolny). Zajdzie natomiast 

konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 

dotyczy to terenów nr 2, 19 i 29, występują tu jednak małowartościowe lasy o charakterze 

gospodarczym. 

5.5 WPŁYW NA ZASOBY NATURALNE 

Na analizowanych obszarach nie występują udokumentowane złoża kopalin, obszar  

i teren górniczy, nie przewiduje się więc zagrożenia dla tych komponentów środowiska.  

5.6 WPŁYW NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ 

Wprowadzenie zabudowy w miejscach które przewiduje plan, a które na dzień 

dzisiejszy użytkowane są w sposób rolniczy, jako lasy gospodarcze lub stanowią przydomowe 

place i ogrody spowoduje zmianę w środowisku roślinnym wyrażające się między innymi  

w zanikaniu roślinności naturalnej na rzecz gatunków obcych na terenach realizacji 

zabudowy. Powierzchnie terenów rolnych które mogą być zabudowane znajdują się na dużej 

części terenów. Na kilku terenach znajdują się również lasy, mają one jednak stricte 

charakter gospodarczy (monokultury sosnowe). Roślinność i zwierzęta związane do tej pory  

z gruntami rolnymi zostaną wyparte. Na terenach już zurbanizowanych wprowadzenie 

zmiany planu nie spowoduje zmian stanu środowiska przyrodniczego, gdyż takowe 

występuje tu tylko w ograniczonym stopniu jako zieleń przydomowa, ogrody, trawniki itp. 
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Reasumując na terenach przewidzianych w planie do urbanizacji nie występują stanowiska 

roślin chronionych czy cenne siedliska przyrodnicze, a zmiana planu nie przyczyni się  

do pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego. Za pozytywne należy uznać pozostawienie 

wolnymi od zabudowy terenów rolnych, leśnych, stawów i oczka wodnego na niektórych 

terenach, a zwłaszcza na terenie nr 7, gdzie przepływa Białka, jej koryto wraz z otoczeniem 

łęgowym pozostawiono jako wolne od zabudowy. 

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Katowicach z dnia 11 lutego 2022 r. znak WOOŚ.410.12.2022.AOK prognozę uzupełniono 

o następujące informacje: 

 Na terenie nr 8 zrezygnowano z planowania drogi klasy dojazdowej 8/1KDD, obecnie 

na tym terenie zostały wskazane grunty rolne, zgodnie ze stanem faktycznym.  

W piśmie RDOŚ wskazano, by w prognozie oddziaływania na środowisko odnieść się 

do oddziaływania tej planowanej drogi na korytarze ekologiczne, park krajobrazowy  

i obszar Natura 2000, jednak ze względu na odstąpienie od planów realizacji tej drogi 

(również ze względu na opinie innych organów opiniujących projekt planu) nie 

opisywano żadnych z tych oddziaływań. Teren ten będzie dalej miał charakter rolny. 

 W pobliżu wschodniej części terenu nr 15 znajduje się pomnik przyrody, który składał 

się z dwóch drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodzie 378 cm i 350 cm. Drzewa 

zostały objęte ochroną uchwalą nr IX/90/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 16 lipca 2015 

r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Na skutek uszkodzeń po przejściu 

wichury drzewo o obwodzie 378 cm złamało się i straciło statut pomnika przyrody,  

w tym celu uchwalono Uchwałę Nr XXXVIII/249/2021 Rady Gminy Lelów z dnia  

28 października 2021 r. w sprawie zniesienia formy ochrony w części dotyczącej 

drzewa gatunku klon zwyczajny wchodzącego w skład pomnika przyrody na terenie 

miejscowości Biała Wielka, pozostało więc tu jedno drzewo. W projekcie mpzp 

przesłanym w styczniu 2022 r. granica terenów z możliwością lokalizacji urządzeń 

fotowoltaicznych przebiega w odległości ok. 25 metrów od drzewa. Jest to odległość, 

która zapewnia pełną możliwość zachowania dobrej kondycji drzewa. Panele 

fotowoltaiczne nie powodują emisji zanieczyszczeń, wycieków szkodliwych substancji 

czy zacienienia na skutek wysokiej zabudowy. Ich realizacja nie wymaga również 

kopania głębokich fundamentów czy innego typu działalności, która w jakikolwiek 

sposób mogłaby wpłynąć na drzewo. W celu jeszcze lepszej ochrony i zabezpieczenia 

drzewa w projekcie planu odsunięto od niego granicę terenów z możliwością 

lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych do 100 metrów od drzewa. W związku z dużym 

oddaleniem od planowanej instalacji oraz jej charakterem nie przewiduje się 

jakiegokolwiek zagrożenia dla pomnika przyrody. Taka odległość w pełni zabezpiecza 

pomnik przyrody. Dodatkowo na rysunku planu pokazano informacyjnie położenie 

tego drzewa, choć należy mieć na uwadze, że znajduje się ono poza obszarem 

objętym mpzp. 
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5.7 WPŁYW NA OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY  
Z 16 KWIETNIA 2004 I NA KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Formy ochrony przyrody 

Na analizowanych obszarach oraz w ich pobliżu nie występują istniejące  

lub proponowane formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się zagrożenia tego komponentu 

środowiska. 

W piśmie RDOŚ w Katowicach wskazano, by odnieść się do ewentualnego 

oddziaływania poszczególnych przeznaczeń na Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz  

na obszar Natura 2000 PLH240031 Białka Lelowska. 

  

 W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że odległości od poszczególnych 

terenów wskazane w piśmie dotyczą nie samego parku, ale jego otuliny, która  

z zasady ma być tym terenem, który w jakiś sposób ma chronić sam teren parku.  

W rezultacie poszczególne tereny oddalone są od samego parku o odległości, które 

całkowicie eliminują jakiekolwiek ryzyko. Najbliższy granic parku teren nr 9 oddalony 

jest o ok. 1,8 km, pozostałe tereny znajdują się jeszcze dalej np. tereny  

nr 11 i 18 w odległości ok. 3,8 km, a tereny nr 19 i 20 w odległości 4,2 km i 4,8 km. 

Taka odległość od granic parku powoduje, że jakiekolwiek oddziaływanie nie jest 

możliwe do wystąpienia na taką odległość, zważywszy również na współczesne 

technologie stosowane w przemyśle, usługach, czy po prostu w realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej lub letniskowej. Zaproponowane na tych 

terenach przeznaczenia terenu również w żaden sposób nie mogą powodować 

oddziaływania na teren parku. Oddziaływania na tak duża odległość mogłyby mieć 

tylko ogromne przedsięwzięcia takie jak kopalnia odkrywkowa lub podziemna (lej 

depresji), ogromne tereny przemysłowe lub też wysokie farmy wiatrowe 

(zgrupowane w duży zespół). Żaden z takich obiektów nie jest tu przewidywany,  

a jedynie niewielkie tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, letniskowej, które 

przecież już istnieją na terenie gminy Lelów, a także na terenie samego Parku 

Krajobrazowego Orlich Gniazd. Teren przemysłowy wskazano tylko na terenie  

nr 13, który oddalony jest o 4,3 km od granic parku i oddzielony jest od niego 

terenem lasów, pól i zabudowań wsi Lgoczanka. Ta zabudowa przemysłowa będzie 

kontynuacją (poszerzeniem) zabudowy przemysłowej, która już istnieje na tym 

obszarze.   Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek inwestycję na tak niewielkich 

terenach jakie obejmują poszczególne obszary objęte mpzp, która mogłaby 

oddziaływać na tak dużą odległość. W historii były to obiekty w rodzaju Huty 

Katowice czy Huty Metali Nieżelaznych w Głogowie, budowane w technologiach z lat 

60 i 70. Żadna z tak ogromnych inwestycji nie jest planowana na obszarach objętych 

mpzp. Ewentualne zagrożenie dla przyrody parku krajobrazowego mogłoby być 

związane z przerwaniem korytarzy ekologicznych. Jak to opisano w prognozie oraz 

punkcie poniżej również nie przewiduje się zagrożenia dla przerwania korytarzy 

ekologicznych. 
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 Sytuacja wygląda podobnie odnośnie obszaru Natura 2000 PLH240031 Białka 

Lelowska. W pobliżu cieku, który de facto objęto ochroną jako obszarem Natura 2000 

znajdują się trzy tereny nr 1 (oddalony o 470 – 510 m od obszaru N2000),  

nr 15 (oddalony o 160 – 260 m od obszaru N2000) i nr 27 (oddalony o 80 – 90 m od 

obszaru N2000). Na terenach tych nie wskazuje się przeznaczeń, które mogłyby 

skutkować jakimkolwiek dalszym oddziaływaniem. Urządzenia fotowoltaiczne 

praktycznie nie powodują żadnych oddziaływań, a ich strefa oddziaływania jest 

wyznaczona po granicy terenów na których są lokowane. Dodatkowo tereny  

nr 15 i 27 oddzielone są od rzeki istniejąca od wielu lat zabudową mieszkaniową  

i zagrodową oraz drogą. Teren 1 od Białki Lelowskiej oddziela natomiast szeroki pas 

pól, a od strony wschodniej także zabudową wsi na długości ok. 250 metrów.  

W związku z: 

 odległością poszczególnych terenów od obszarów Natura 2000, 

 wskazanym przeznaczeniem terenów charakteryzujących się znikomym 

oddziaływaniem, które ustalono w projekcie na analizowanych terenach, 

 oddzieleniem obszaru Natura 2000 od analizowanych terenów buforami w postaci 

istniejącej zabudowy i pól,  

nie przewiduje się jakiegokolwiek zagrożenia dla przedmiotu ochrony Obszaru 

Natura 2000 Białka Lelowska. 

Korytarze ekologiczne 

W opracowaniu studialnym dotyczącym korytarzy ekologicznych1 w województwie 

śląskim analizowane tereny znajdują się w obrębie korytarzy ekologicznych dla ptaków, 

ssaków kopytnych i drapieżnych.  

 Korytarz ekologiczny dla ptaków Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin  

po Okołowice) – tereny nr 2, 3, 26, 28, 29 wraz z przystankiem regionalnym 

Stawy Biała Leśna –  teren nr 2; 

 Korytarz spójności Lelowski M5: tereny nr 2, 6, 11; 

 Korytarz dla ssaków drapieżnych D/JURA-N – tereny nr 2, 5, 8, 19, 20, 28, 29; 

 Korytarz dla ssaków kopytnych K/PILICA-N – tereny nr 2, 5, 8, 19, 20, 28, 29; 

Wyznaczono tu również korytarze ekologiczne w opracowaniach dotyczących całego 

kraju, które jednak pokrywają się z przebiegiem korytarzy wyznaczonych w opracowaniu  

J. Parusela do Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego.2 Jest to korytarz 

ekologiczny Bory Stobrawskie – Lasy Przedborskie GKPdc-10A. Obejmuje on tereny nr 2, 5, 8, 

9, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 31. 

                                                 
1
 Parusel i in., 2007 r. Korytarze ekologiczne Województwa Śląskiego 

2
 Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., 

Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 
2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011 r. 
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W piśmie RDOŚ w Katowicach wskazano, by odnieść się do ewentualnego 

oddziaływania poszczególnych przeznaczeń na korytarze ekologiczne. 

 Odnośnie korytarzy ekologicznych w pierwszej kolejności należy wskazać,  

że wycofano się z przebiegu drogi na terenie nr 8, w związku z czym nie przewiduje 

się jakiegokolwiek zagrożenia dla korytarzy ekologicznych ewentualnie związanego  

z pojawieniem się tej drogi. 

 

Poniżej opisano poszczególne korytarze ekologiczne przebiegające przez 

analizowane tereny i wpływ na nie związany ze zmianami przeznaczeń, które mogą 

wystąpić na analizowanych terenach. 

 

 Korytarz ekologiczny dla ptaków Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin  

po Okołowice) – tereny nr 2, 3, 26, 28, 29 wraz z przystankiem regionalnym Stawy 

Biała Leśna –  teren nr 2. Projekt planu nie wprowadza żadnych elementów w obrębie 

tego korytarza (a także poza nim), które stanowiłyby przeszkodę dla migracji ptaków 

jak zespoły wysokiej zabudowy czy wysokie farmy wiatrowe. Nie przewiduje się 

zagrożenia dla tego korytarza ekologicznego dla ptaków. 

 

 Korytarz spójności Lelowski M5: tereny nr 2, 6, 11 – nie przewiduje się zabudowy lub 

przerwania tego korytarza. W najwęższym miejscu, w centrum gminy, pomiędzy  

ul. Żwirkowską i ul. Zamkową korytarz ten ma ok. 230 m. Nie przewiduje się żadnej 

jego zabudowy. Ewentualna zabudowa terenu nr 6 nie spowoduje przerwania tego 

korytarza, gdyż od granic terenu nr 6 w kierunku południowym pozostanie ciągle 230 

metrów powierzchni niezabudowanej. Od strony północnej pozostanie pas lasu  

o szerokości 65 – 70 metrów. Ta powierzchnia łącznie w zupełności wystarcza dla 

funkcjonowania tego korytarza. W przypadku terenu nr 11 szerokość korytarza  

na linii północ – południe wynosi 1,48 km terenu pozbawionego zabudowy. 

Ewentualna zabudowa terenu nr 11 w żaden sposób nie zmieni tego stanu rzeczy, 

gdyż zabudowa części północnej terenu nr 11 już istnieje. Możliwe jest  

tu uzupełnienie zabudowy, ale w żaden sposób nie zmieni to stanu istniejącego. Nie 

przewiduje się więc zagrożenia dla tego korytarza spójności. 

 

 Korytarz dla ssaków drapieżnych D/JURA-N – tereny nr 2, 5, 8, 19, 20, 28, 29; 

Korytarz dla ssaków kopytnych K/PILICA-N – tereny nr 2, 5, 8, 19, 20, 28, 29; 

Granice obu tych korytarzy pokrywają się i przebiegają terenami lasów i pól 

północnej, wschodniej i zachodniej części gminy, otaczając jej centralne, najbardziej 

zabudowane tereny. W obrębie obu tych korytarzy ekologicznych nie przewiduje się 

jakiejkolwiek zabudowy, która mogłaby przerwać korytarz ekologiczny. W centralnej 

części tego korytarza znajduje się jego część o charakterze newralgicznym. Znajduje 

się tu również teren nr 5, w obrębie którego nie wprowadza się nowej zabudowy  

od strony północnej, a jedynie możliwość poszerzenia zabudowy od strony 

zachodniej. Szerokość korytarza newralgicznego pozostanie w tym miejscu bez zmian 

i wyniesie ok. 1,4 km. Na pozostałym obszarze szerokość korytarza będzie dużo 

większa i nawet jeśli będzie tam następowała jakaś punktowa zabudowa nie będzie 
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to miało zupełnie wpływu na jego funkcjonowanie. Szerokości terenu po którym będą 

mogły przemieszczać się zwierzęta będą miały od 3 do nawet 5 km. Nie przewiduje 

się więc zagrożenia dla tych korytarzy dla ssaków drapieżnych i ssaków kopytnych. 

 

 Wyznaczono tu również korytarz ekologiczny w opracowaniach dotyczących całego 

kraju, które jednak w dużej mierze pokrywają się z przebiegiem korytarzy 

wyznaczonych w opracowaniu J. Parusela do Planu Zagospodarowania Województwa 

Śląskiego. Jest to korytarz ekologiczny Bory Stobrawskie – Lasy Przedborskie GKPdc-

10A. Obejmuje on tereny nr 2, 5, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 31. Opis 

zagrożenia dla tego korytarza jest tożsamy z opisem dla korytarzy dla ssaków 

drapieżnych i kopytnych D/JURA-N i K/PILICA-N. Nawet jeśli całe te tereny uległyby 

zabudowie (co wydaje się niemożliwe, gdyż np. na terenie 15 konieczne będzie 

pozostawienie pasów terenów dla dojazdów do pól, dróg, nie wydaje się też możliwe, 

by tak ogromny teren mógł być w całości ogrodzony) to w dalszym ciągu szeroki pas 

korytarza de facto tożsamy z korytarzem D/JURA-N i K/PILICA-N pozostaje 

niezabudowany, a w szczególności jego fragment o charakterze newralgicznym 

znajdujący się w części centralnej obszaru. 
 

Reasumując nie przewiduje się żadnego realnego wpływu na funkcjonowanie 

korytarzy ekologicznych na terenie gminy Lelów. 

5.8 WPŁYW NA KRAJOBRAZ 

Na skutek realizacji ustaleń planu zmieni się krajobraz wszystkich terenów, 

przeważnie zwiększeniu ulegnie strefa krajobrazu terenów zabudowanych, jednak  

w  zdecydowanej większości krajobraz traktowany jako całość (tj. wraz z otoczeniem 

analizowanych obszarów) nie ulegnie znaczącej zmianie, gdyż tereny objęte mpzp stanowią 

niewielkie obszary. W pobliżu tych obszarów w dalszym ciągu krajobraz rolny pozostanie bez 

zmian. Zabudowa pojedynczych, niewielkich terenów jako zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zagrodowej lub nawet mieszkaniowo-usługowej nie zmieni szerszego 

kontekstu krajobrazowego. Na terenach nr 1 i 15 zaplanowano powstanie rozległych farm 

fotowoltaicznych. W przypadku mniejszych tego typu terenów nie stanowią one znaczącego 

elementu krajobrazu, gdyż zwykle są niezbyt wysokie i z dalszej odległości nie są widoczne. 

Na obszarach wiejskich widziane z dalszej odległości sprawiają wrażenie zabudowy 

infrastruktury rolniczej takiej jak zespoły szklarni czy obiekty oczyszczalni ścieków. Zwykle też 

tego typu obiekty obsadza się żywopłotem, co powoduje że stają się praktycznie 

niewidoczne. W przypadku większych terenów, jak ma to miejsce w przypadku terenu  

nr 1 i 15 jednak krajobraz zmieni się – z krajobrazu wielkoobszarowych terenów rolnych  

na krajobraz rolny z farmami fotowoltaicznymi. W zapisach projektu planu znalazły się 

wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów oraz zasady kształtowania ładu 

przestrzennego, które powinny zabezpieczyć właściwe kształtowanie się krajobrazu, 

niewątpliwie natomiast w przypadku krajobrazu niezwykle istotne są niuanse, których plan 

nie rozstrzyga, a więc np. utrzymanie porządku na posesji.  
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5.9 WPŁYW NA ZABYTKI I OBIEKTY O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH 

Na rysunku planu nr 7 znajduje się zabytek archeologiczny wpisany do rejestru 

zabytków województwa śląskiego - stanowisko archeologiczne - nr rejestru A-299 -  

na terenie o symbolu 7/1R i częściowo na terenie o symbolu 7/1PU. Na terenach nr 1, 6 i 7 

wskazano lokalizacje stanowisk archeologicznych. Dodatkowo projekt planu wskazuje strefę 

„B” - pośredniej ochrony konserwatorskiej (rysunek planu nr 7) oraz strefę „OW” - 

obserwacji archeologicznej obejmujące obszar ochrony stanowisk archeologicznych (rysunek 

planu nr 1, 6, 7 i 18). Wszystkie te obiekty zostały ujęte w mpzp zarówno w warstwie 

tekstowej, jak i rysunkowej, w związku z czym nie przewiduje się ich zagrożenia.  

5.10 WPŁYW NA WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

5.10.1 JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na potencjalne 

pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. O ile zagrożenie ze strony obiektów 

usługowych lub przemysłowych jest niewielkie, ponieważ muszą one spełnić szereg norm 

ujętych w prawie ochrony środowiska oraz objęte są bieżącym system monitoringu, kontroli 

oraz pozwoleń, o tyle pewnym zagrożeniem jest poszerzenie się funkcji mieszkaniowej 

(tereny MN i RM) na terenach która ciągle jest głównym sprawcą zanieczyszczeń w formie 

tzw. „niskiej emisji”. Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje 

tzw. uchwała antysmogowa3, dzięki której również i w gospodarstwach domowych nastąpi 

ograniczenie możliwości lokalizowania źródeł ciepła wykorzystujących najgorsze jakościowo 

paliwa. Można mieć nadzieję, że na skutek tej uchwały sytuacja będzie stopniowo 

poprawiała się, choć niewątpliwie niezwykle ważna będzie tu postawa lokalnych 

samorządów, na których w dużej mierze spoczywa jak najsprawniejsze umożliwienie 

wprowadzenia zapisów uchwały antysmogowej, ale także i aktywność samych mieszkańców, 

którzy powinni dążyć do wymiany kotłów na spełniające ustalenia uchwały antysmogowej.  

W związku z postępującą wymianą kotłów na bardziej ekologiczne oraz wprowadzeniem 

nakazu montowania w nowych budynkach jedynie kotów spełniających odpowiednie normy 

wynikające z uchwały antysmogowej nie przewiduje się zagrożenia związanego ze wzrostem 

zjawiska niskiej emisji.  

Projekt planu nie przewiduje realizacji dróg o wysokich klasach, które mogłyby 

wpływać na zanieczyszczenie powietrza. Odnośnie farm fotowoltaicznych, jak pokazały już 

lata praktyki obiekty tego typu nie powodują jakichkolwiek emisji zanieczyszczeń  

do powietrza. Należy podkreślić, że bez względu na formę powstawania zanieczyszczeń,  

to na przedsiębiorcach lub inwestorach spoczywał będzie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, obowiązek ograniczenia tego negatywnego oddziaływania. Dokładny wpływ 

przedsięwzięcia na środowisko winien zostać zbadany i opisany w raporcie oddziaływania  

na środowisko. W razie wykazania przekroczeń wymagane będzie wprowadzenie działań 

minimalizujących i zapobiegawczych. 

                                                 
3
 Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf
http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf
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5.10.2 KLIMAT AKUSTYCZNY 

Dopuszczalne poziomy hałasu powinny odpowiadać wymaganiom rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Prowadzenie działalności na jakichkolwiek 

terenach (czy to produkcyjnych, czy usługowych, czy też zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej) nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska,  

o czym wyraźnie mówi art. 144 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. W ust.  

2 ww. artykułu pojawia się nakaz dotyczący ewentualnego oddziaływania na środowisko  

i tereny sąsiednie, tj. eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów  

do powietrza, emisje hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna 

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 

prowadzący instalację ma tytuł prawny. 

Na analizowanych terenach projekt planu nie wprowadza obiektów, które mogą mieć 

znaczący potencjalny wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego, jak np. rozległe tereny 

przemysłowe w pobliżu obszarów chronionych akustycznie. Jednak nie ulega wątpliwości,  

że wprowadzenie urbanizacji na nieużytkowanych dotychczas terenach może spowodować 

pogorszenie jakości klimatu akustycznego, choć nie będzie to oddziaływanie o charakterze 

znaczącym.  

Po wprowadzeniu zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy przemysłowo-usługowej 

poszczególne tereny „wypełnią” się odgłosami życia codziennego, takimi jak np. ruch 

samochodów, rozmowy, śmiech, koszenie trawników, szczekanie psów, a w przypadku 

terenów usługowo-produkcyjnych odgłosami działalności zakładów. Wszystkie te elementy 

spowodują, że jakość klimatu akustycznego niewątpliwie ulegnie pogorszeniu, czego muszą 

być świadome osoby wybierające to miejsce w celu przyszłego zamieszkania. Projekt planu 

nie wprowadza nowych dróg wysokich klas technicznych, które mogłyby powodować 

znaczące przekroczenie norm akustycznych. Jeśli idzie o farmy fotowoltaiczne, jak pokazały 

już lata praktyki nie powodują one jakichkolwiek emisji hałasu.  

Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem jakość klimatu 

akustycznego, za wyjątkiem dróg, nie może przekroczyć ustalonych standardów, w związku  

z czym w razie wystąpienia jakichkolwiek przekroczeń właściciel terenu będzie zobowiązany 

do ograniczenia uciążliwości. W projekcie planu, zgodnie z art. 114 ust. 1 Prawa ochrony 

środowiska wskazano, które z terenów należą do poszczególnych rodzajów terenów,  

o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 

W przypadku wystąpienia negatywnych odziaływań inwestor będzie musiał 

każdorazowo wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia. Wśród nich wyróżnia się m.in. 

prowadzenie prac wyłącznie w określonych godzinach (np. poza godzinami nocnymi), 

zastosowanie ekranów akustycznych, prowadzenie prac w pomieszczeniach, czy 

odpowiednia lokalizacja emitorów hałasu. W kontekście zanieczyszczeń powietrza  

do rodzajów zabezpieczeń zaliczyć można np.: montaż właściwych, zgodnych  

z obowiązującymi normami urządzeń, montaż odciągów spalin oraz odpowiednią lokalizację 
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emitorów. W związku z charakterem poszczególnych terenów oraz z ewentualną 

możliwością wprowadzenia zabezpieczeń, nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

negatywnych oddziaływań na analizowanych obszarach. 

5.10.3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Projekt planu nie wprowadza specjalnych obostrzeń co do lokowania anten telefonii 

komórkowej. Podobnie jak w przypadku emisji zanieczyszczeń i hałasu, wprowadzanie  

do środowiska pól elektromagnetycznych obostrzone jest szeregiem przepisów oraz systemu 

kontroli, stojących poza systemem planowania przestrzennego. Należy również dodać,  

że zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 777 ze zm.) miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą 

uniemożliwiać rozwoju telefonii komórkowej.  

W projekcie planu ustalono również nakaz przestrzegania ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenów położonych w strefach technicznych pokazanych na rysunku 

planu wzdłuż sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi 

wymogami przepisów odrębnych.  

5.10.4 GOSPODARKA ODPADAMI 

Ze względu na przyrost zabudowy mieszkaniowej i przemysłowo-usługowej 

niewątpliwe wzrośnie też ilość powstających odpadów, choć nie będzie to przyrost znaczący 

zważywszy na skalę terenów.  Projekt planu nie wprowadza nowych składowisk odpadów, 

będą one składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenach do tego 

przeznaczonych. Gospodarka odpadami obostrzona jest szeregiem przepisów oraz systemu 

kontroli, stojących poza systemem planowania przestrzennego. Problem ten regulują 

zarówno ustawy (ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996  

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jak również odpowiednie uchwały Rady 

Gminy oraz programy gospodarki odpadami. W projekcie planu ustalono, by sposób 

postępowania z odpadami był zgodny z tymi przepisami.  

5.10.5 ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Na analizowanych terenach nie stwierdzono występowania zagrożeń powodziowych, 

nie było więc potrzeby wprowadzania ustaleń w tym zakresie.  

5.10.6 ZAGROŻENIE OSUWISKOWE 

Na analizowanych terenach nie stwierdzono występowania zagrożeń ruchami 

masowymi ziemi, nie było więc potrzeby wprowadzania ustaleń w tym zakresie.  

6. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA  
NA ŚRODOWISKO 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie transgranicznie 

oddziaływać na środowisko. 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów 

dla określonych terenów 

 

 

 31 

7. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Lelów zaproponowano szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko. W szczególności zaproponowano: 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

 zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się zabezpieczenie 

przed przenikaniem do gruntu i spływu do wód powierzchniowych 

zanieczyszczeń z dróg i parkingów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 nakazuje się zachowanie istniejących naturalnych cieków wodnych 

 dostawę z sieci wodociągowej zasilanej z ujęć położonych na terenie gminy, 

zlokalizowanych poza terenami objętymi planem; 

 dopuszcza się pobór wody z ujęć indywidualnych, w tym ze studni 

głębinowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych dla stref  

od cmentarza; 

 zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów 

przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

 nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji 

sanitarnej lub ogólnospławnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię 

położoną na obszarze gminy; 

 dopuszcza się odprowadzenie ścieków z obszaru objętego planem: 

 ścieków bytowych: 

 - do przydomowych oczyszczalni, 

 - do zbiorników bezodpływowych okresowo opróżnianych zlokalizowanych 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 ścieków przemysłowych przekraczających normy dla ścieków komunalnych 

do przyzakładowych oczyszczalni ścieków; 

ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: 

 z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej do otwartego lub zamkniętego 

systemu kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 

 z pozostałych terenów do wód i urządzeń wodnych, 

 dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych  

na terenie własnym inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi. 

w zakresie zaopatrzenia w ciepło – dopuszczenie dostaw z: 

 dla istniejących instalacji grzewczych, w których następuje spalanie paliw, 

dostosowanie ich do parametrów określonych w przepisach odrębnych, 
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 dla nowych instalacji grzewczych stosowanie niskoemisyjnych lub 

bezemisyjnych technik grzewczych; 

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 dostawa energii elektrycznej z istniejącej i projektowanej sieci 

elektroenergetycznej, 

w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

 dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny;  

 dopuszcza się zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej gazu ziemnego, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się: 

 usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi; 

 lokalizowanie miejsc gromadzenia i magazynowania odpadów zgodnie  

z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi. 

pozostałe:  

 W projekcie planu, zgodnie z art. 114 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska 

wskazano, które z terenów należą do poszczególnych rodzajów terenów   

o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1;   

 Ustalono szczegółowe zapisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenów; 

 Ujawniono udokumentowane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych; 

 Uwzględniono występowanie obiektów zabytkowych; 

 Pozostawiono dolinę Białki wolną od zabudowy; 

W projekcie mpzp nie wprowadzono zapisów dotyczących kompensacji przyrodniczej. 

Zakres kompensacji przyrodniczej może zostać określony, zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5 prawa 

ochrony środowiska w pozwoleniu na budowę lub w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Ze względu na charakter planu oraz brak znaczących negatywnych 

oddziaływań na elementy środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko nie 

proponuje się działań zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne oddziaływania. 

8. MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 

Na analizowanych terenach, jak i w ich najbliższym otoczeniu nie występują obszary 

Natura 2000, natomiast jakiekolwiek oddziaływanie na obszar Białka Lelowska nie wystąpi, 

co opisano w rozdziale 5.7. W pobliżu cieku, który de facto objęto ochroną jako obszarem 

Natura 2000 znajdują się trzy tereny nr 1 (oddalony o 470 – 510 m od obszaru N2000), nr 15 

(oddalony o 160 – 260 m od obszaru N2000) i nr 27 (oddalony o 80 – 90 m od obszaru 

N2000). Na terenach tych nie wskazuje się przeznaczeń, które mogłyby skutkować 

jakimkolwiek dalszym oddziaływaniem. Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby 
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oddziaływać na cele, przedmiot ochrony i integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000, 

więc nie ma potrzeby rozpatrywania rozwiązań alternatywnych.   

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

Na etapie projektu planu nie wprowadzono konkretnych rozwiązań mających na celu 

analizę skutków realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Zakres planu określony 

w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j Dz. U. z 2021 poz. 503) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) nie przewiduje możliwości określenia monitoringu 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wskazanie takie byłoby niezgodne 

z przepisami prawa i znacząco wykraczałoby poza ustawowe kompetencje Rady Gminy. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 

wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. W ramach tej 

analizy również mogą zostać ocenione skutki dla środowiska zachodzące w wyniku realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Jednocześnie skutki realizacji postanowień planu będą podlegały bieżącemu 

monitoringowi odpowiednich służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów 

administracji oraz organizacji ekologicznych. Bardzo ważna jest również postawa obywateli, 

którzy powinni reagować natychmiastową interwencją w przypadku stwierdzenia 

wystąpienia uciążliwości. 
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10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto trzydzieści jeden 

obszarów położonych w gminie Lelów, obszary te nie są ze sobą wzajemnie powiązane. 

MPZP opracowywany jest na podstawie uchwały Nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Lelów  

z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów dla określonych terenów. Dla wszystkich 

obszarów objętych projektem mpzp obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego z 2010 r., jednakże ustalenia tego planu uniemożliwiają realizację 

planowanych przedsięwzięć bądź nie uwzględniają własności nieruchomości i faktycznego 

sposobu ich wykorzystywania. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla określonych terenów jest:  

 przeznaczenie do zabudowy nowych terenów, które zostały wyznaczone w studium,  

 dopuszczenie rozbudowy gospodarstw rolnych na terenach rolnych, zgodnie  

z ustaleniami studium,  

 wprowadzenie terenów z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń do produkcji energii  

o mocy powyżej 100 kW ze źródeł odnawialnych,  

 skorygowanie przeznaczeń terenów zainwestowanych i przewidzianych w obecnie 

obowiązującym planie do zainwestowania zgodnie z ustaleniami studium. 

W projekcie planu uwzględniono występowanie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych, a także występowanie obiektów zabytkowych w tym stref archeologicznych. 

Na analizowanych obszarach nie występują formy ochrony przyrody, tereny cenne pod 

względem przyrodniczym, złoża kopalin, obszary i tereny górnicze. W związku z ustaleniami 

planu, charakterem zaproponowanych przeznaczeń terenu oraz charakterem terenów, które 

mają być poddane urbanizacji (brak cennych siedlisk przyrodniczych, pod zabudowę 

poddane zostaną grunty orne, nieużytki, fragmenty przydomowych ogrodów i trawników, 

lasy sosnowe o charakterze gospodarczym) nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Część terenów pozostawiono w ramach 

przeznaczeń wolnych od zabudowy – w tym głównie cieki i ich dolinki, tereny rolne, 

fragmenty lasów. 

Projektem planu objętych jest trzydzieści jeden terenów położonych w różnych 

częściach gminy Lelów, które nie są ze sobą wzajemnie powiązane. Ich charakterystyka  

i położenie zostało opisane w tabeli 1 w głównej części tekstu. 

Na rysunku planu nr 7 znajduje się zabytek archeologiczny wpisany do rejestru 

zabytków województwa śląskiego - stanowisko archeologiczne - nr rejestru A-299 -  

na terenie o symbolu 7/1R i częściowo na terenie o symbolu 7/1PU. Na terenach nr 1, 6 i 7 

wskazano lokalizacje stanowisk archeologicznych. Dodatkowo projekt planu wskazuje strefę 

„B” - pośredniej ochrony konserwatorskiej (rysunek planu nr 7) oraz strefę „OW” - 

obserwacji archeologicznej obejmujące obszar ochrony stanowisk archeologicznych (rysunek 

planu nr 1, 6, 7 i 18). 
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Na terenach objętych zmianą mpzp nie występują złoża kopalin, obszary i tereny 

górnicze. Nie zostały tu również wyznaczone jakiekolwiek formy ochrony przyrody. 

W wyniku powstania nowych terenów zurbanizowanych może wystąpić wpływ  

na wody powierzchniowe i podziemne, projekt planu wprowadza jednak odpowiednie zapisy 

dotyczące odprowadzania ścieków. Gleby oraz rolnicza przestrzeń produkcyjna na terenach 

objętych zmianami zostaną przekształcone i zdegradowane na skutek urbanizacji.  

Na terenach planowanych pod zabudowę istniejące środowisko ulegnie całkowitej degradacji 

i przekształcone w kierunku przydomowych zieleńców i ogrodów na obszarach przestrzeni 

biologicznie czynnej, brak tu jednak cennych walorów przyrodniczych. Przekształcane będą 

głównie grunty orne oraz przydomowe place, a część terenów jest już zabudowana.  

Za pozytywne należy uznać pozostawienie wolnymi od zabudowy terenów rolnych, leśnych  

i dolinek cieków. 

Wzrost stopnia urbanizacji może wpłynąć na jakość powietrza atmosferycznego  

na skutek niskiej emisji ze strony zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie przewiduje 

się znaczącego pogorszenia jakości klimatu akustycznego. Na analizowanych terenach nie 

występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, ani narażone  

na niebezpieczeństwo powodzi. 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie transgranicznie 

oddziaływać na środowisko.  

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowano 

szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań  

na środowisko.  

Na etapie oceny projektu planu nie wprowadzono konkretnych rozwiązań mających 

na celu analizę skutków realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania, nie ustalono 

również prac kompensacyjnych, gdyż ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia takich 

rozwiązań w projekcie planu.  

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na cele, przedmiot 

ochrony oraz integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000 w związku z czym nie  

ma potrzeby wprowadzenia rozwiązań alternatywnych. 
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Fot. 1 Teren nr 1 

 

Fot. 2 Teren nr 1 

 

 

Fot. 3 Teren nr 1 

 

Fot. 4 Teren nr 2 
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Fot. 5 Teren nr 2 

 

Fot. 6 Teren nr 3 

 

 

Fot. 7 Teren nr 3, widok od strony wschodniej 

 

Fot. 8 Teren nr 4, część zachodnia 
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Fot. 9 Teren nr 4, część wschodnia 

 

Fot. 10 Teren nr 5 

 

 

Fot. 11 Teren nr 5 

 

Fot. 12 Teren nr 6, część zachodnia 
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Fot. 13 Teren nr 6, część wschodnia 

 

Fot. 14 Zbiorniki na południe od terenu nr 6 

 

 

Fot. 15 Teren nr 7, część północna 

 

Fot. 16 Teren nr 7, część centralna 
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Fot. 17 Teren nr 7, część południowa, dolina Białki 

 

Fot. 18 Teren nr 8 

 

 

Fot. 19 Teren nr 9, część wschodnia 

 

Fot. 20 Teren nr 9, część zachodnia 
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Fot. 21 Teren nr 10 

 

Fot. 22 Teren nr 11 

 

 

Fot. 23 Teren nr 12, widok w kierunku północnym 

 

Fot. 24 Teren nr 12, widok w kierunku wschodnim 
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Fot. 25 Teren nr 13, część wschodnia 

 

Fot. 26 Teren nr 13, część zachodnia 

 

 

Fot. 27 Teren nr 14, część zachodnia 

 

Fot. 28 Teren nr 14, część wschodnia 
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Fot. 29 Teren nr 15 

 

Fot. 30 Teren nr 15 

 

 

Fot. 31 Teren nr 16 

 

Fot. 32 Teren nr 17 
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Fot. 33 Teren nr 17 

 

Fot. 34 Teren nr 18, widok w kierunku wschodnim 

 

 

Fot. 35 Teren nr 18, widok w kierunku południowym 

 

Fot. 36 Teren nr 19 
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Fot. 37 Teren nr 20, część zachodnia 

 

Fot. 38 Teren nr 20, część wschodnia 

 

 

Fot. 39 Teren nr 20, widok w kierunku wschodnim 

 

Fot. 40 Teren nr 21 
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Fot. 41 Teren nr 22 

 

Fot. 42 Teren nr 23 

 

 

Fot. 43 Teren nr 24 Widok w kierunku wschodnim 

 

Fot. 44 Teren nr 24, widok w kierunku zachodnim 
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Fot. 45 Teren nr 24, widok w kierunku południowo-wschodnim 

 

Fot. 46 Teren nr 25 

 

 

Fot. 47 Teren nr 26 

 

Fot. 48 Teren nr 27 
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Fot. 49 Teren nr 28 

 

Fot. 50 Teren nr 29 

 

 

Fot. 51 Teren nr 30, część południowa 

 

Fot. 52 Teren nr 30, część północna 
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Fot. 53, Teren nr 31 

 

Fot. 54 Teren nr 31, droga od strony północnej 
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Rysunek 1 
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Rysunek 2 
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Rysunek 3
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Rysunek 4 

 

Rysunek 5 

 

Rysunek 6 

 

Rysunek 7 
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Rysunek 8 
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Rysunek 9 
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Rysunek 10 
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Rysunek 11 
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Rysunek 12 
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Rysunek 13 
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Rysunek 14 

 

Rysunek 15 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów dla określonych terenów 
 

 62 

 

Rysunek 16 
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Rysunek 17 

 

Rysunek 18 

 

Rysunek 19 
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