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WSTĘP 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin, 

sporządzonego w związku z Uchwałą Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r., zwanego 

dalej „projektem MPZP”. 

 

Podstawą prawną do sporządzenia niniejszej prognozy jest 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 (t.j. Dz.U.2022.0.1029) oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503). 

Wszystkie elementy art. 51 ust. 2 (z uwzględnieniem wymagań zawartych w art. 52 ust. 1, ust. 2) 

przywołanej ustawy przeanalizowano i oceniono w stopniu i w zakresie adekwatnym do charakterystyki obszaru 

objętego opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań planistycznych, stosownie do stanu współczesnej wiedzy 

i metod oceny. 

Prognozę sporządzono zgodnie z ww. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. oraz wymaganym zakresem 

i stopniem szczegółowości informacji określonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Częstochowie w piśmie z dnia 8 lutego 2021 (znak NS-NZ.9022.26.2021) oraz przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie z dnia 24 lutego 2021 (znak WOOŚ.411.12.2021.AOK). 

 

W dokumencie zawarto informacje na temat: obecnego stanu środowiska na obszarze objętym projektem 

MPZP, jak również w obszarach położonych w zasięgu jego oddziaływania, wpływu MPZP na elementy 

środowiska, w tym na formy ochrony przyrody, działań zapobiegawczych, a także rozwiązań alternatywnych. 

Wszystkie informacje zawarte w prognozie opracowano stosownie do stanu współczesnej wiedzy oraz dostosowano 

do zawartości i stopnia szczegółowości projektu MPZP. 

 

Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i ma za zadanie 

scharakteryzować wpływ jaki będzie wywierać na środowisko realizacja zasad gospodarowania i polityki 

przestrzennej zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Prognoza obejmuje obszar projektu MPZP wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania 

wynikającego z realizacji ustaleń projektu planu, położony na południe od miejscowości Lelów. Powierzchnia 

obszaru objętego opracowaniem projektu MPZP wynosi 39,53 ha (łącznie 1ZL i 2ZL – 39,47 oraz KDW – 0,06 ha). 

 

W trakcie sporządzania niniejszego opracowania na terenie gminy Lelów obowiązywały następujące 

dokumenty z zakresu zagospodarowania przestrzennego: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów, przyjęty Uchwałą Nr XLI/248/2010 

Rady Gminy Lelów z dnia 8 kwietnia 2010 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 115, poz. 1851, w dniu 23 czerwca 2010 r., zwany dalej Plan 1;  

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów, przyjęte 

Uchwałą Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 9 grudnia 2019 r., zwane dalej Studium; 

3) Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oraz Planu, zwana dalej Analiza, 

przyjęta Uchwałą Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Lelów w sprawie aktualności studium i planu 

miejscowego gminy Lelów w dniu 26 listopada 2020 r. 

 

W dokonanej Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oraz Planu. Rada Gminy Lelów, 

stwierdziła częściową nieaktualność obowiązującego Planu 1, w tym w sołectwie Drochlin, w zakresie 

przeznaczenia udokumentowanego złoża kruszywa piasku „Drochlin” pod eksploatację i docelową rekultywację 

w kierunku leśnym oraz postanowiła podjąć działania, zmierzające do jego zmian. 

 

Ponadto, dokonując Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia 

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium stwierdzono, że przewidywane zmiany ustaleń planu 

miejscowego, na wskazanym obszarze, stoją w zgodności z ustaleniami obowiązującego Studium. 
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1. CEL OPRACOWANIA 
 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwych rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla 

środowiska poprzez identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na elementy środowiska dla 

omawianego obszaru, wynikających z realizacji ustaleń projektu MPZP, a także poinformowanie o skutkach 

realizacji ustaleń planu dla środowiska oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie 

i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu MPZP. 

 

2. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

 
Podstawą prawną niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko następujące akty prawne:  

1) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin 

Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r.; 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U.2022.503); 

3) 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 (t.j. 

Dz.U.2022.0.1029); 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 

1565, 2127, 2338). 
 
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

3.1. Cel i przedmiot projektu Planu 

 

Projekt MPZP powstał na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (UPZP) i składa się z części tekstowej i graficznej. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, jego zapisy mają moc powszechnie obowiązującą. 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 UPZP, w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania, w tym w szczególności dla umożliwienia eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa 

piasku „Drochlin”, Rada Gminy podjęła ww. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin. 

 

Zawartość części tekstowej projektu MPZP składa się z następujących rozdziałów: 

1) 1. Postanowienia ogólne; 

2) 2. Ustalenia ogólne dla obszaru Planu; 

3) 3. Ustalenia szczegółowe dla terenów; 

4) 4. Przepisy końcowe. 

 

Rozdział 1 obejmuje postanowienia ogólne, w tym określa załączniki stanowiące integralną część Uchwały 

(Nr 1.1 – Sekcja 1/2 rysunku Planu, w skali 1 : 1000; Nr 1.2 – Sekcja 2/2 rysunku Planu, w skali 1 : 1000 wraz 

z wyrysem ze Studium, w skali 1 : 10 000; Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Planu; 

Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych; Nr 4 – Dane przestrzenne Planu), przedstawia oznaczenia zawarte na rysunku Planu (obowiązujące na 

podstawie ustaleń Planu; obowiązujące i ustalone na podstawie przepisów odrębnych, dotyczące terenów 

podlegających ochronie; o charakterze informacyjnym) oraz definicje stosowanych w tekście projektu MPZP pojęć. 

 

W rozdziale 2, zawarto ustalenia ogólne obowiązujące dla całego obszaru objętego Planem, zgodnie z art. 15 

ust. 2 UPZP. 

 

Rozdział 3 uszczegóławia dopuszczalny sposób zagospodarowania, precyzyjnie wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi, terenów i oznaczonych na rysunku Planu następującymi numerami porządkowymi i symbolami 

identyfikacyjnymi: 

1) tereny powierzchniowej eksploatacji – 1PE o powierzchni – 6,2758 ha i 2PE o powierzchni – 11,5686 

ha, wyznaczone na podstawie granic udokumentowanego złoża; 
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2) tereny lasów – 1ZL o powierzchni 6,5391 ha, 2ZL o powierzchni – 14,4377 ha i 3ZL o powierzchni – 

0,3368 ha; 

3) teren drogi wewnętrznej – 1KDW, o powierzchni 0,06 ha, w tym czasowo dopuszczone do 

powierzchniowej eksploatacji górniczej, w granicach złoża. 

 

Ostatni, 4 rozdział to krótkie informacje dotyczące przekazania wykonania uchwały Wójtowi Gminy Lelów 

oraz terminu wejścia Uchwały w życie. 

 

3.2. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

 

Analizowany projekt MPZP jest powiązany z następującymi dokumentami: 

1) Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) (Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 

17 września 2019 r., M.P. 2019 poz. 106); 

2) Opracowaniem ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 

(Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2015); 

3) Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Plan 2020+) (Uchwała 

Nr V/26/2/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.08.2018r., Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13.09.2016r., 

poz.4619); 

4) Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego (Uchwała Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 1 lipca 2013 r.); 

5) Strategią Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020 (Uchwała Nr XIII/90/2016 Rady Powiatu 

w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2016); 

6) Strategią Rozwoju Gminy Lelów 2014-2020 (Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.); 

7) Programem ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2015-2018, z perspektywą na lata 2019-2022 

(Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30.10.2015 r.); 

8) Projektem badań geologicznych za złożem kruszywa naturalnego „Drochlin” (Polaczek R., 2015 r.); 

9) Dokumentacją geologiczną złoża kruszywa naturalnego w kategorii C1, zawierającą ustalenie zasobów 

geologicznych bilansowych wg stanu na dzień 31.12.2015  r. w ilości 1 935 000 ton, (Nowe 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Spółka z o.o. Częstochowa , 2016 r.); 

10) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów (Uchwała 

Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Lelów 9 grudnia 2019 r.); 

11) Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów (Plan 1) (Uchwała Nr XLI/248/2010 

Rady Gminy Lelów z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 23.06.2010 r. Nr 115, poz. 1851); 

12) Opracowaniem ekofizjograficznym na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lelów dla obszaru dotyczącego złoża kruszywa naturalnego „Drochlin”, (Czaja S., 

Sosnowiec, kwiecień 2021 r.). 

 

3.3. Przeznaczenie terenów 

 

W projekcie Planu ujawniono granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Drochlin”, 

w którym wyznaczono: 

1) powierzchniowej eksploatacji – PE (oznaczone jako 1PE i 2PE), nakazując rekultywację w kierunku 

leśnym po zakończeniu eksploatacji kruszywa piasku; 

2) tereny lasów – ZL (oznaczone jako 1ZL, 2ZL i 3ZL), zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem 

w obowiązującym Planie 1 i aktualnym użytkowaniem; 

3) teren drogi wewnętrznej – KDW, zgodnie z granicami geodezyjnymi działki gminnej, zastępując 

drogę dojazdową (KDG), obowiązującą w dotychczasowym Planie 1. 

 

3.4. Ustalenia ogólne 

 

Dla wszystkich terenów określonych w Planie, ustalono ogólne zasady zagospodarowania: 

1) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów: 

a) nakazuje się, ochronę udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Drochlin”, 

polegającą na racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami oraz kompleksowym 

wykorzystaniu kopaliny, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa geologicznego 

i górniczego oraz prawa ochrony środowiska, w tym, utrzymanie dotychczasowego 

użytkowania do czasu wykorzystania terenów dla potrzeb powierzchniowej eksploatacji, 

b) nakazuje się ochronę zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 408, zgodnie 

z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego, 
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c) nakazuje się utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych migracji ssaków kopytnych 

i drapieżnych poprzez bezwzględny zakaz grodzenia oraz sposób kształtowania wyrobiska 

zgodny z pkt 4) lit a), ze szczególnym uwzględnieniem fragmentu newralgicznego, gdzie 

powierzchniowa eksploatacja złoża może odbywać się maksymalnie do 8 h w ciągu dnia, 

wyłącznie etapami, tj. poprzez czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej 

o maksymalnej powierzchni 0,8 ha/rok, w bezpośrednim powiązaniu z etapową rekultywacją; 

2) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

dopuszcza się, w granicach złoża, powierzchniową eksploatację górniczą, zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu prawa geologicznego i górniczego, przez okres czterdziestu lat od dnia wejścia 

w życie Planu; 

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem inwestycji celu publicznego dotyczących łączności publicznej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi z zakresu prawa telekomunikacyjnego, 

b) nakazuje się, w trakcie powierzchniowej eksploatacji, aby ewentualny zasięg uciążliwości 

obiektów i urządzeń związanych z działalnością kopalni, nie przekraczał standardów i norm 

środowiskowych dotyczących jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych 

z zakresu ochrony środowiska, 

c) zakazuje się składowania odpadów, niebezpiecznych określonych w przepisach odrębnych 

dotyczących odpadów, 

d) nakazuje się wtórne zagospodarowanie warstwy humusowej; 

4) w zakresie kształtowania krajobrazu:  

a) dopuszcza się, w granicach złoża, w czasie prowadzenia powierzchniowej eksploatacji, 

lokalizację zwałowisk zewnętrznych nadkładu mas ziemnych, przemieszczanych i możliwych do 

wykorzystania do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, oraz miejsc składowania urobku 

z wyrobiska górniczego, 

b) nakazuje się, w granicach złoża, w czasie prowadzenia powierzchniowej eksploatacji, 

następujący sposób kształtowania wyrobiska – kąt usypu piasku o nachyleniu maksymalnie 45 

stopni, samoczynnie przechodzący do 29 stopni, bez stawiania przeszkód; 

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nakazuje się, w przypadku odkrycia 

przedmiotu posiadającego cechy zabytku, postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

6) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

dopuszcza się, w granicach złoża, lokalizację obiektów tymczasowych, wyłącznie związanych 

z obsługą powierzchniowej eksploatacji, tj. tymczasowe obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, oraz tymczasowe drogi technologiczne, w tym związane z: 

a) odprowadzaniem ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminach i prawa wodnego, w oparciu o stosowanie 

szczelnego bezodpływowego zbiornika do czasowego gromadzenia ścieków, 

b) gospodarką odpadami komunalnymi – gromadzenie i usuwanie odpadów na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych z zakresu gospodarowania odpadami oraz gminnych 

przepisach porządkowych; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

a) określa się dojazd do terenów z dróg publicznych klasy dojazdowej, przylegających 

bezpośrednio, od północy i południa oraz wschodu, do obszaru Planu, 

b) dopuszcza się, w trakcie eksploatacji złoża, powiązanie wewnętrznego, tymczasowego układu 

dróg technologicznych, z zewnętrznym układem drogowym poprzez drogi publiczne klasy 

dojazdowej, przylegające bezpośrednio do obszaru objętego Planem; 

8) w zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 Ustawy: w wysokości 5% (słownie: pięć procent). 

 

3.5. Ustalenia szczegółowe 

 

Z punktu widzenia wpływu skutków ustaleń MPZP na środowisko, najistotniejsze są ustalenia szczegółowe 

projektu Planu, dotyczące tymczasowego dopuszczenia powierzchniowej eksploatacji złoża, z docelowym 

powrotem do użytkowania leśnego. 

 

1. Wyznaczono tereny powierzchniowej eksploatacji, oznaczone na rysunku Planu następującymi numerami 

porządkowymi i symbolami identyfikacyjnymi – 1PE i 2PE: 



 7 

1) o przeznaczeniu podstawowym: tereny kopalni prowadzącej powierzchniową eksploatację górniczą 

kruszywa piasku; 

2) o przynależnym zagospodarowaniu: drogi technologiczne; 

3) o przeznaczeniu docelowym: tereny pod zalesienia i lasy. 

2. Dla wymienionych w ust. 1 terenów, ustalono następujące zasady: 

1) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się postępowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi z zakresu lasów i ich ochrony; 

2) w zakresie kształtowania krajobrazu: nakazuje się, po zakończeniu powierzchniowej eksploatacji 

złoża, rekultywację terenów w kierunku leśnym, dopuszczając etapowanie; 

3) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

a) utrzymuje się istniejący wodociąg, przez adaptację, 

b) nakazuje się, w trakcie eksploatacji złoża, zapewnienie minimalnej liczby miejsc do 

parkowania w ilości 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych. 

 

oraz 

 

1. Wyznaczono tereny lasów, oznaczone na rysunku Planu następującymi numerami porządkowymi i symbolami 

identyfikacyjnymi – 1ZL, 2ZL i 3ZL: 

1) o przeznaczeniu podstawowym: tereny pod lasy i zalesienia; 

2) o przynależnym zagospodarowaniu: drogi leśne; 

2. Dla wymienionych w ust. 1 terenów, ustalono następujące zasady: 

1) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się postępowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi z zakresu lasów i ich ochrony; 

2) zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: utrzymuje się 

istniejący wodociąg, przez adaptację. 

 

ponadto, 

 

1. Wyznaczono teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku Planu następującym numerem porządkowym i 

symbolami identyfikacyjnymi – 1KDW: 

1) o przeznaczeniu podstawowym: teren pod drogę wewnętrzną; 

2) o przynależnym zagospodarowaniu: obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) o przeznaczeniu tymczasowym: tereny kopalni prowadzącej powierzchniową eksploatację górniczą w 

granicach złoża. 

2. Dla wymienionego w ust. 1 terenu, ustalono następujące zasady: 

1) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 m, 

b) minimalna szerokość jezdni – 1 x 3,0 m; 

2) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) dopuszcza się urządzenie drogi, w tym utwardzenie jezdni, po zakończeniu eksploatacji złoża; 

b) nakazuje się, by wody opadowe i roztopowe, z projektowanej powierzchni utwardzonej 

i potencjalnie zanieczyszczonej, przed ich wprowadzeniem do gruntu, skutecznie podczyścić, 

przy zastosowaniu urządzeń do redukcji zanieczyszczeń, do poziomów wynikających z 

przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska; 

3) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów i infrastruktury technicznej: dopuszcza się 

lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, po zakończeniu eksploatacji złoża. 

 

 

4. OPIS, ANALIZA I OCENA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA (ROZPOZNANIE 

I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA) 

 

4.1. Charakterystyka powiązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem – położenie 

w układzie przyrodniczym Gminy 

 

Obszar opracowania zajmuje powierzchnię liczącą około 39,53 ha. Samo złoże kruszywa naturalnego, 

położone w terenach lasów, przebiegające również przez teren drogi wewnętrznej, zajmuje ok. 17,9 ha. 

 

Otoczenie, jak i samo złoże, jako główny obszar badań, w jego południowo-zachodniej części, oznaczone jest 

symbolami 1PE i oddzielone jest od części północno-wschodniej duktem leśnym (fot. 1, 2), w projekcie Planu drogą 

wewnętrzną o symbolu 1KDW (w obowiązującym Planie 1 widnieje droga dojazdowa KDG). Otoczenie terenów 
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złoża oraz złoże, w części północno-wschodniej, oznaczono symbolem 2PE. Opisywane złoże obejmuje grunty 

leśne należące do Skarbu Państwa i pozostające w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Koniecpol. Są to 

działki o numerach ewidencyjnych 1943 i 1938. Są one położone w obrębie działów leśnych 176a, i 176b oraz 175c, 

175d, 175g, 175h, 175i, 175j. Opisane obszary są gruntami leśnymi (las karłowaty) o V - VI klasie bonitacyjnej. Na 

zachód od obszaru opracowania (granicząc na odcinku około 220 m z 1PE), biegnie droga wojewódzka klasy 

głównej (w obowiązującym Planie 1 - KDW 794) o nawierzchni bitumicznej relacji Koniecpol – Lelów. 

Tereny leśne zajmują niemal 100% opisywanego obszaru (za wyjątkiem duktu leśnego). Powiązania 

przyrodnicze analizowanego obszaru z terenami sąsiednimi w jego południowo-zachodniej i centralnej części jest 

utrudnione z uwagi na istniejące bariery antropogeniczne w postaci budynków mieszkalnych i gospodarczych na 

ogrodzonych działkach. Są one usytuowane zgodnie z miejscowym planem, obowiązującym dla tego obszaru. 

 

 

4.2. Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań 

 

Przyroda ożywiona 

 

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 100% badanych terenów o symbolach 1ZL, 3ZL, 1PE i 2ZL, 2PE. 

Są to zbiorowiska leśne zajmujące zarówno teren planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego, jak i jej 

bezpośrednie otoczenie. Dominuje tam stanowisko boru suchego o zniekształconym charakterze. Drzewostan nie 

jest zróżnicowany, zarówno pod względem składu gatunkowego, jak i wieku drzew. Dominującym gatunkiem jest 

karłowata sosna wieku 20 – 30 lat, pokrywająca teren prawie w 100% (fot. 4, 5, 6, 7) oraz pojedyncze okazy brzozy 

(fot. 8, 10, 13). Poza obszarem opracowania, w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej o szerokości 10 m (Plan 

1), występują również, okazy olchy (fot. 14). W runie leśnym dominuje szczotlicha siwa, jastrzębiec kosmaczek, 

stąplica siwa i gęsiówka piaskowa. W opisywanym borze suchym obserwuje się dominacje gatunków 

zarodnikowych (mszaki i porosty) nad roślinami kwiatowymi. Zbiorowiska ruderalne i synantropijne, związane 

z obszarami antropogenicznie przekształconymi występują w bezpośrednim otoczeniu opisywanego złoża. 

O stanie sanitarnym powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń, po 

uwzględnieniu emisji transgranicznej oraz cyrkulacji międzyregionalnych i fizyko-chemicznych przemian 

zachodzących w atmosferze. Procesy te mają wpływ zarówno na kształtowanie się tzw. tła zanieczyszczeń, jak 

również zasięgu występowania podwyższonych stężeń w rejonie oddziaływania źródeł emisji. Według oceny 

ŚWIOŚ, jakość powietrza w obrębie całej gminy Lelów jest bardzo dobra i dobra bowiem niezwykle rzadko 

występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Jednak z uwagi na lokalne emitory pyłów i gazów 

(głownie w sezonie zimowym) obserwuje się wzrost zanieczyszczeń w tym okresie. 

 

Warunki gruntowe, geologiczne i hydrogeologiczne 

 

Według podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (2000), opisywany obszar leży 

w obrębie Progu Lelowskiego, należącego do makroregionu Wyżyna Przedborska. W jego obrębie możemy 

wyróżnić dwa piętra strukturalne: 

 ułożone monoklinalnie utwory płyty mezozoicznej, głównie jury środkowej i górnej oraz kredy, 

 pokrywowe utwory kenozoiczne. 

Najstarszymi utworami są skały osadowe mezozoiku należące do jury górnej. Są to wapienie płytowe 

i skaliste oraz margle i wapienie margliste. Utwory kredowe leżą na osadach jury górnej. Miąższość osadów 

przekracza lokalnie 200 m. Utwory te odsłaniają się na powierzchni jako piaski i piaskowce kredy górnej, budując 

szereg wzniesień Progu Lelowskiego. 

Utwory mezozoiczne są przykryte przez plejstoceńskie warstwy glin, piasków gliniastych i piasków 

z otoczakami, z których pod koniec plejstocenu w wyniku akumulacji eolicznej powstał system wydm 

parabolicznych o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. 

Obszar opracowania stanowi właśnie taki fragment wydmy parabolicznej, w obrębie której zlokalizowane 

jest udokumentowane złoże „Drochlin”. Złoże to wykształcone jest w postaci piasków drobno- i średnioziarnistych 

o barwie jasnożółtej, żółtej i szarożółtej. Zalegające w obrębie złoża piaski mają miąższość od 4,10 do 8,10 metra 

(miąższość złożowa). Uwzględniając rzeźbę terenu, miąższość złoża wynosi od 3,0 do 10,0 natomiast średnia 

miąższość złoża w wynosi 6,40 m. Przeprowadzone badania geologiczne wykazały, że spąg warstwy złożowej 

występuje na glinach i pyłach piaszczystych oraz piaskach gliniastych na rzędnych od 245 do 254 m n.p.m. Z uwagi 

na pokrycie terenu przez zbiorowiska leśne i piaszczyste podłoże obszaru, dominują tam gleby pseudobielicowe 

z częściami organicznymi oraz korzeniami drzew i krzewów. Opisywane złoże jest złożem suchym, to znaczy, że aż 

do jego spągu nie występuje stałe zwierciadło wód podziemnych. Jednak w okresach wilgotnych w obniżeniach 

spągu złoża mogą występować zawieszone poziomy wód. Udokumentowane złoże zaliczono do kategorii C1. 

Obszar złoża „Drochlin”, podobnie, jak i dalsze okolice złoża są położone w subregionie Jurajskim. 

Występują tam dwa piętra wodonośne, nie pozostające ze sobą w więzi hydraulicznej. Istotne znaczenie 
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gospodarcze ma jedynie piętro jurajskie, które eksploatowane jest przez wiele ujęć studziennych. Ujęcia wód 

podziemnych zlokalizowane są między innymi w rejonie Lelowa, Mełchowa i Nakła. Jest to zbiornik o charakterze 

szczelinowo-krasowym, wykształcony w utworach jury górnej, głównie wapieniach i marglach. Występują tam 

wody o zwierciadle swobodnym, a tylko sporadycznie pod niewielkim ciśnieniem. Wody tego zbiornika zaliczono 

do bardzo czystych lub czystych, nadających się do użytkowania bez konieczności uzdatniania. 

 

Wody powierzchniowe 

 

Obszar objęty Planem należy do zlewni rzeki Pilicy. Jednak na badanym obszarze nie występuje stała 

i okresowa sieć rzeczna. Można jedynie mówić o ciekach epizodycznych, funkcjonujących w okresie roztopów oraz 

nawalnych i rozlewnych deszczów. 

 

Krajobraz 

 

Analizowany obszar cechuje się jednym typem krajobrazu. Jest to charakterystyczny dla tego regionu 

krajobraz piaszczystych wydm, tworzących rozgałęzione wydmy paraboliczne, porośnięte karłowatym lasem 

sosnowym. Z uwagi na wiek i stan lasów, obszar ten nie należy do istotnych zasobów przyrodniczych, mimo, iż 

położony na obrzeżach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. 

Zróżnicowanie terenu w obrębie opisywanego obszaru jest nieznaczne i wynosi od 248,0 m n.p.m. do 361,0 

m n.p.m. Maksymalne deniwelacje wynoszą zatem 13,0 metrów. Z uwagi na geomorfologiczny charakter 

opisywanego terenu, ma on kształt podobny do rogala o ramionach skierowanych ku zachodowi (wydma 

paraboliczna). 

 

Klimat akustyczny i warunki aerosanitarne 

 

Opisywany obszar znajduje się w zasięgu zagrożeń akustycznych spowodowanych ruchem samochodowym. 

Najbliższa droga, o nawierzchni bitumicznej, usytuowana jest wzdłuż zachodnich granic opisywanego obszaru na 

długości około 0,2 km. 

Pewne zagrożenie klimatu akustycznego stwarzać będzie funkcjonowanie kopalni w bezpośrednim 

sąsiedztwie opisywanego obszaru. Zagrożenie to jest niewielkie, bowiem wytworzony hałas przez pracujące 

maszyny przewiduje się do 4 godzin maksymalnie w ciągu doby.  

 

4.3. Charakterystyka dotychczasowych zmian w środowisku 

 

Dotychczasowe zmiany w środowisku przyrodniczym analizowanego obszaru nie są istotnie zróżnicowane. 

Można stwierdzić, że cały opisywany obszar ma prawie naturalny charakter. Paraboliczną wydmę, w obrębie której 

planuje się wydobycie kruszywa naturalnego, porasta karłowaty las sosnowy, o ubogim podszyciu. Wzdłuż 

południowo – zachodnich granic opisywanego terenu usytuowane są drogi gruntowe, tego typu droga także 

„przecina” w poprzek opisywany obszar udokumentowanego złoża. Łączna długość tych dróg wynosi około 1,0 km. 

Mimo że lasy mają quasinaturalny charakter, prezentują małą wartość użytkową i przyrodniczą, bowiem porastają 

piaszczystą wydmę, o płytkiej pokrywie glebowej (0,8 – 1,0 m) i głęboko zalegającym poziomie wód gruntowych. 

 

4.4. Charakterystyka struktury przyrodniczej, w tym różnorodności biologicznej 

 

W obrębie obszaru objętego Planem występuje jedna jednostka strukturalna. Jest to bowiem zbiorowisko 

boru suchego, z dominacją karłowatej sosny wieku 20 – 30 lat i pojedynczych okazów brzozy oraz olchy. Należy 

stwierdzić, że w obrębie opisywanego zbiorowiska boru suchego nie występuje istotna różnorodność biologiczna, 

w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 

 

4.5. Charakterystyka zasobów przyrodniczych i ich ochrony prawnej 

 

Do zasobów przyrodniczych analizowanego obszaru, które podlegają ochronie prawnej, oprócz 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Drochlin”, należy główny zbiornik wód podziemnych 408 

(GZWP 408). Wody tego zbiornika są dobrej jakości (klasa Ia i Ib) i nie wymagają uzdatniania. Znaczenie użytkowe 

tego zbiornika jest wysokie. 

Natomiast kompleks lasów porastających opisywany obszar udokumentowanego złoża i jego obrzeża nie ma 

istotnego znaczenia przyrodniczego i gospodarczego, z uwagi na ograniczenia przyrodnicze opisywane 

w poprzednich rozdziałach. 

  



 10 

 

4.6. Charakterystyka walorów krajobrazowych i ich ochrony prawnej 

 

W obszarze opracowania nie występują stwierdzone cenne obiekty kultury materialnej ani znane stanowiska 

archeologiczne. Występujące na tym terenie lasy nie mają istotnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

 

4.7. Charakterystyka jakości środowiska oraz jego zagrożeń wraz z identyfikacją źródeł tych zagrożeń 

 

Warunki środowiska przyrodniczego w obrębie analizowanego złoża kruszywa naturalnego „Drochlin” mają 

charakter quasi-naturalny, jest to bowiem zbiorowisko leśne karłowatego lasu, w obrębie którego nie jest 

prowadzona gospodarka typu zrębowego. Środowisko przyrodnicze na całym opisywanym obszarze jest w obecnym 

stanie środowiskiem naturalnym. Planowana eksploatacja kruszywa spowoduje zmianę rzeźby terenu oraz może 

spowodować czasowy wzrost natężenia hałasu, a także emisję zanieczyszczeń pyłowych. 

 

 

5. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

 

5.1. Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolności regeneracji 

 

Warunki środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru nie są zróżnicowane. Cały opisywany obszar 

jest porośnięty głównie lasem sosnowym. Środowisko ma charakter quasi-naturalny, mimo że naturalne 

uwarunkowania przyrodnicze nie sprzyjają rozwojowi lasów sosnowych. 

W przypadku uruchomienia eksploatacji piasku, zdjęta zostanie warstwa glebowa, aż do spągu, co spowoduje 

obniżenie terenu o maksymalnie 5 metrów, średnio ok. 3 metry. Mimo takiego przekształcenia, wyraźnej poprawie 

ulegną warunki wodno-glebowe. W obrębie opisywanej wydmy nie istnieje stały poziom wód gruntowych, 

a zlokalizowane w czasie wierceń zawieszone poziomy wód są mało zasobne. 

 

5.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych w tym różnorodności biologicznej 

 

Zasadniczym zasobem przyrodniczym opisywanego obszaru jest jurajski zbiornik wód podziemnych GZWP 

408. Wody tego zbiornika stanowią ważne źródło zaopatrzenia mieszkańców całej gminy. Z uwagi na głębokość 

zalegania wód, jak i warunki krążenia, stopień zagrożenia zbiornika jest mały. Istniejące użytkowanie terenu nie 

wpływa negatywnie na jakość wód tego zbiornika. 

Istotnym zasobem przyrodniczym tego obszaru są złoża piasków budowlanych, udokumentowane 

w kategorii C1. Zasoby bilansowe udokumentowane w obrębie złoża „Drochlin” wynoszą 1 935 000 ton. 

 

5.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich kształtowania 

 

Opisywany obszar nie stanowi walorów krajobrazowych. Tereny leśne stanowi karłowata sosna z kępami 

jałowca i bardzo ubogim podszytem. Jest to spowodowane głębokim zaleganiem wód gruntowych i słabym 

uwilgoceniem wydmy. W tej sytuacji wyeksploatowanie piasków, aż do spągu, a następnie zrekultywowanie 

wyrobiska jako las, spowoduje poprawę warunków wilgotnościowych, a więc warunków siedliskowych lasu. 

 

5.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z cechami 

i uwarunkowaniami przyrodniczymi 

 

Użytkowanie w obszarze opracowania jest w ogólnym zarysie zgodne z cechami środowiska 

i uwarunkowaniami przyrodniczymi. Walory przyrodnicze tego obszaru są niewielkie. Po zakończeniu eksploatacji 

i rekultywacji terenu zostaną wyraźnie poprawione warunki siedliskowe boru sosnowego. Planowane 

zagospodarowanie, w kierunku wydobycia piasków budowlanych, nie pogorszy warunków środowiskowych. 

 

5.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 

 

Obecny stan środowiska wskazuje na ukształtowanie się jego stałych cech. Porastające teren opracowania 

lasy nie mają znaczenia gospodarczego, a znaczenie przyrodnicze jest nieznaczne. Jest to bowiem bór suchy, 

porośnięty głównie karłowata sosną. Ewentualne zmiany w środowisku przyrodniczym mogą nastąpić w czasie 

wyrębu lasu i zdejmowania warstwy glebowej. Po zakończeniu eksploatacji i przeprowadzeniu rekultywacji 

w kierunku leśnym zostaną wyraźnie poprawione warunki siedliskowe lasu (zwiększenie wilgotności, bez 

wystąpienia podtopienia terenu). 
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5.6. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia 

 

Stan środowiska na obszarze objętym planem można określić jako zadowalający. Na obniżenie jakości 

środowiska będą miały wpływ dwa podstawowe czynniki: 

1) pyłowe zanieczyszczenia powietrza powodowane pracą maszyn i samochodów w trakcie przyszłego 

funkcjonowania kopalni piasku; 

2) zagrożenia akustyczne (hałas), powodowane pracą urządzeń i samochodów ciężarowych 

obsługujących kopalnię. 

Wymienione zagrożenia mają charakter przejściowy. Po zakończeniu eksploatacji źródło emisji hałasu oraz 

zanieczyszczeń pyłowych zostanie zlikwidowane. 

 

 

6. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU 

 

W najbliższej przyszłości należy się spodziewać pewnej degradacji środowiska, wynikającej z rozpoczęcia 

eksploatacji w obrębie udokumentowanego w kategorii C1 złoża piasków budowlanych „Drochlin”. Działalność ta 

spowoduje: 

1) wycięcie i wykarczowanie lasu na przyszłym obszarze górniczym w granicach udokumentowanego 

złoża; 

2) usunięcie warstwy gleby o miąższości 0,8 – 1,0 metra i jej zatrzymanie do celów rekultywacji 

wyrobiska; 

3) po zakończeniu eksploatacji, pokrycie dna wyrobiska warstwą zdjętej uprzednio gleby. 

 

 

7. OKREŚLENIE PREFEROWANYCH FUNKCJI TERENU WYNIKAJĄCYCH Z UWARUNKOWAŃ 

EKOFIZJOGRAFICZNYCH, W TYM OKREŚLENIE OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH 

Z KONIECZNOŚCIĄ OCHRONY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

 

Środowisko przyrodnicze w obrębie złoża piasków budowlanych „Drochlin” nie przedstawia istotnych 

wartości w skali gminy Lelów. Lasy tego obszaru to głównie karłowata sosna porastająca przesuszone tereny wydm 

parabolicznych. Wzmiankowane lasy nie mają istotnego znaczenia gospodarczego i przyrodniczego. Prowadzenie 

eksploatacji piasków budowlanych w obrębie opisywanego złoża spowoduje jedynie czasowe zmiany warunków 

środowiskowych (zwiększenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych). Usunięcie (wyręb) karłowatego lasu 

i czasowe zdeponowanie gleb poza wyrobiskiem tylko nieznacznie pogorszy warunki krajobrazowo – przyrodnicze. 

Po zakończeniu eksploatacji teren zostanie zrekultywowany w kierunku leśnym, z wyraźną poprawą 

warunków wodno-glebowych, a więc warunków siedliskowych lasu. 

 
 
8. SKUTKI REALIZACJI PLANU DLA ŚRODOWISKA 

 

8.1. W aspekcie projektowanego przeznaczenia terenów 

 

Przewidywany wpływ realizacji ustaleń projektu MPZP na środowisko, tj. projektowane czasowe 

przeznaczenie terenów pod eksploatację górniczą, może spowodować następujące zmiany w środowisku: 

1) czasowe, ale odwracalne wyłączenie powierzchni gruntów z produkcji leśnej; 

2) czasowe, odwracalne zmiany warunków infiltracji i spływu wód powierzchniowych na skutek wyrębu 

lasu oraz zdarcia pokrywy glebowej i odsłonięcia złoża; 

3) czasową emisję zanieczyszczeń atmosferycznych w czasie eksploatacji piasku; 

4) czasową emisję hałasu spowodowanego wydobyciem surowca i transportem urobku. 

 

8.2. Analiza wpływu ustaleń Planu na środowisko w aspekcie realizacji projektowanych ustaleń Planu 

 

Oddziaływanie na obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody 

 

W obszarze opracowania Planu brak obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, pomników przyrody, 

siedlisk występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
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Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 

 

Przez obszar objęty projektem Planu przebiegają z korytarze ekologiczne migracji ssaków kopytnych 

K/PILICA-N i ssaków drapieżnych D/JURA-N z fragmentami newralgicznymi, regionalny korytarz migracji 

ptaków Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin po Okołowice) oraz korytarz ekologiczny Bory Stobrawskie - 

Lasy Przedborskie IBS. 

Według Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce z 2005 r. 

w polskim prawodawstwie termin "korytarz ekologiczny" funkcjonuje wyłącznie w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). W art. 5 pkt. 2 zawarta jest następująca definicja: „korytarz 

ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów”. Natomiast art. 3 pkt. 3 mówi, iż 

„Cele ochrony przyrody są realizowane przez: opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony [...] siedlisk i 

szlaków migracji gatunków chronionych”. Kolejne nawiązanie do korytarzy ekologicznych znajduje się w art. 23 

ust. 1, gdzie ustawodawca, pisząc o obszarze chronionego krajobrazu wskazuje, iż obejmuje on „tereny chronione ze 

względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. 

Natomiast art. 80 ust. 1 stanowi, iż „Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa określi [...] warunki techniczno-przyrodnicze zakładania zadrzewień, [...] kierując 

się potrzebą zapewnienia ochrony krajobrazu, różnorodności biologicznej, tworzenia korytarzy ekologicznych [...]”.  

Drugim aktem prawnym odnoszącym się do ochrony możliwości migracji zwierząt jest ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 

802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642, 1648). Art. 73 ust. 2 stanowi, iż „Linie komunikacyjne, napowietrzne 

i podziemne rurociągi, linie 42 kablowe oraz inne obiekty liniowe przeprowadza się i wykonuje w sposób 

zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym: (2) możliwość przemieszczania się dziko 

żyjących zwierząt”.  

Jak wynika z przedstawionych powyżej przepisów prawa, korytarze ekologiczne mają w szczególności 

umożliwić migrację, czyli przemieszczanie się zwierząt. 

W związku z tym, w projekcie Planu, wprowadzono dodatkowe zapisy w zakresie rozwiązań 

zapobiegających i ograniczających wpływ realizacji ustaleń Planu na korytarze ekologiczne migracji ssaków. 

Planowana eksploatacja złoża (mała – do maksymalnie 0,8 ha/rok i rozłożona w czasie, wyłącznie dla 

obsługi mieszkańców w promieniu ok. 20 km) polegać będzie na sukcesywnym wylesianiu fragmentu lasu, po 

wybraniu urobku, powiązanym bezpośrednio z rekultywacją tego fragmentu w kierunku leśnym. Ustalony zakaz 

grodzenia, sposób kształtowania wyrobiska – kąt usypu piasku, o nachyleniu maksymalnie 45 stopni (samoczynnie 

przechodzącym do ok. 29 stopni), bez stawiania przeszkód oraz kształt, w tym wielkość i szerokość obszaru 

eksploatacji, w stosunku do otaczających obszar ujawnionego złoża terenów lasów oraz w stosunku do szerokości 

samych korytarzy, zapewni płynną migrację ssaków. 

Ustalenia przedmiotowego projektu MPZP nie wpłyną zatem na zmianę ich drożności, bowiem aktualnie 

funkcjonujące tam bariery antropogeniczne, w postaci budynków mieszkalnych i gospodarczych na ogrodzonych 

działkach (znajdujące się poza granicami obszaru opracowania planu ), mają większe znaczenie. 

 

Oddziaływanie na otulinę biologiczną cieków i zbiorników wodnych 

 

Na opisywanym obszarze nie występują cieki i zbiorniki wodne. 

 

Oddziaływanie na strefy ekotonowe 

 

Realizacja ustaleń Planu nie spowoduje negatywnych oddziaływań na strefy ekotonowe. 

 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  

 

Z uwagi na fakt, że opisywany obszar tworzy rodzaj morfologicznego garbu, jest on dobrze przewietrzany. 

Jednak w trakcie eksploatacji kopaliny, może wzrosnąć zauważalnie wielkość unoszonych z wyrobiska pyłów oraz 

emisja spalin w wyniku transportu urobku. 

Rozpoczęcie wydobycia piasku będzie przebiegało etapowo, tj. średnio 0,5 ha na rok, w tym od 50 do 60 m 

postępu eksploatacji. W pierwszym etapie, będzie prowadzone w terenie 1ZL. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 
 

Rozpoczęcie eksploatacji piasku może spowodować czasowe emisje hałasu drogowego i przemysłowego, 

jednak nie spowoduje istotnego wzrostu zagrożenia klimatu akustycznego. 
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W odległości około 60 m od złoża, na odcinku 260 m, biegnie droga powiatowa relacji Żarki – Lelów. Jest to 

trasa o średnim natężeniu ruchu samochodowego. Z uwagi na jej odległość nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń 

dla opisywanego obszaru. 

 

Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

 

Dla obszaru projektowanej kopalni przewiduje się konieczność przeprowadzenia wyrębu lasu i usunięcia 

pokrywy glebowej, jak również przeprowadzenie prac ziemnych i niwelacyjnych. Z produkcji leśnej zostanie 

czasowo wyłączony obszar o docelowej powierzchni około 17,9 ha. 

Realizując zapisy Planu, w aspekcie ochrony warstwy glebowej, nakazuje się ponowne wykorzystanie 

zdjętej uprzednio warstwy gleby dla celów rekultywacji. 

 

Oddziaływanie na zasoby naturalne w aspekcie ochrony złóż kopalin 
 

Ustalenia Planu nakazują, ochronę udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Drochlin”, polegającą 

na racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa geologicznego 

i górniczego oraz prawa ochrony środowiska, w tym kompleksowym wykorzystaniu kopaliny (art. 125 u.p.o.ś.), 

w tym utrzymanie dotychczasowego użytkowania do czasu wykorzystania terenów dla potrzeb powierzchniowej 

eksploatacji. 

Zasoby piasków budowlanych złoża „Drochlin” udokumentowane w kategorii C1 w związku z powyższym 

zostaną wyeksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Oddziaływanie na stosunki wodne w aspekcie wód powierzchniowych i podziemnych 

 

Analizowany obszar objęty projektem Planu znajduje się w obrębie obszaru prawnie chronionego, 

a mianowicie w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP 408). 

Jest to zbiornik o typie krążenia wód szczelinowo-krasowym, wymagającym szczególnej ochrony. Poziom 

wodonośny występuje na zróżnicowanej głębokości od kilkunastu do około 100 metrów p.p.t. Wody są dobrej 

jakości (klasa I a, I b) i z uwagi na dobre uszczelnienie nadkładu nie wymagają uzdatnienia. Zbiornik ten ma duże 

znaczenie gospodarcze. 

Z uwagi na warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne obszaru, jak również sposób i zakres przyszłego 

gospodarowania, nie przewiduje się prowadzenia prac hydrotechnicznych. Wody opadowe będą mogły swobodnie 

infiltrować w piaszczyste podłoże wyrobiska, co w żadnym przypadku nie spowoduje podtopienia terenu. Nie 

przewiduje się również „wytworzenia” ścieków w obrębie wyrobiska. 

Ochronie czystości wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych ma służyć także zapis o obowiązku 

przestrzegania obowiązujących przepisów o zachowaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Oddziaływanie na świat zwierzęcy i roślinny 

 

Opisywany teren zostanie czasowo pozbawiony pokrywy roślinnej, co niewątpliwie zmieni warunki 

bytowania roślin i zwierząt. 

 

Oddziaływanie na krajobraz 
 

W przypadku przyjęcia Planu, obszar lasów o docelowej powierzchni ok. 17,9 ha zostanie czasowo 

wyłączony z zagospodarowania leśnego i sukcesywnie rekultywowany w kierunku leśnym. 

 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi 
 

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się po północnej i południowej stronie obszaru opracowania 

Planu. Po stronie północnej budynki usytuowane są w odległości około 50 m od granic złoża, natomiast po stronie 

południowej w odległości od 50 do 150 m. W ustaleniach wprowadzono nakaz takiego użytkowania obszaru, aby 
ewentualny zasięg uciążliwości obiektów i urządzeń związanych z działalnością kopalni, nie przekraczał 

standardów i norm środowiskowych dotyczących jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych 

z zakresu ochrony środowiska. 

Dopuszczenie eksploatacji nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na zdrowie ludzi. 
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Oddziaływanie na zabytki 

 

Zgodnie z obowiązującym Studium w obszarze opracowania Planu jak i jego otoczeniu nie znajdują się 

znane stanowiska archeologiczne. Zatem analizowany obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską (OW), jak 

również obserwacją archeologiczną. 

 

Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury 
 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektu Planu na dobra materialne i dobra kultury. Na 

analizowanym obszarze bowiem brak zlokalizowanych obiektów o znaczeniu kulturowym oraz archeologicznym. 

 

 

9. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA ORAZ SKUTKÓW REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO PLANU 

 

9.1. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska przy braku realizacji Planu 

 

Opisywany obszar Planu użytkowany jest jako las. Brak realizacji projektu Planu nie będzie miał istotnego 

wpływu na istniejący stan środowiska. 

 

9.2. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i ustaleń zawartych w projekcie Planu 

 

Projekt Planu sporządzony został w zgodzie z polityką przestrzenną nakreśloną w Studium. Przyszłe 

zagospodarowanie nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska i krajobrazu w obrębie obszaru Planu i terenów 

przyległych. 

 

9.3. Ocena zawartych w projekcie Planu warunków zagospodarowania terenów z punktu widzenia 

ochrony środowiska 

 

Projekt Planu wprowadza zasady zagospodarowania oraz sposób użytkowania terenów. Został przygotowany 

zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ochrony środowiska i z poszanowaniem zasad 

ładu przestrzennego. Realizacja postanowień Planu stwarza możliwość racjonalnego gospodarowania zasobami 

środowiska i pozwoli na uruchomienie aktywności gospodarczej oraz nakazuje rekultywację w kierunku leśnym. 

 
9.4. Ocena potencjalnych zagrożeń dla środowiska powstałych w wyniku realizacji Planu 

 
Z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma przeszkód dla realizacji postanowień Planu. 

Uznaje się, że Plan miejscowy nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko i krajobraz gminy. 

 

9.5. Ocena skutków realizacji planu dla istniejących i projektowanych form ochrony przyrody 

 

Przyszła eksploatacja złoża ,,Drochlin” nie będzie miała wpływu na obszary chronione, w tym obszary 

Natura 2000, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. Najbliższy obszar chroniony 

to PLH240031 Biała Lelowska położony około 2,0 km na wschód od granic złoża. Analizowany obszar jest 

położony poza strefą II b Jurajskich Parków Krajobrazowych. Posiada nieznaczne walory przyrodniczo-

krajobrazowe i eksploatacja piasków budowlanych nie pogorszy istotnie walorów środowiskowych. Na skutek 

realizacji Planu na opisywanym terenie mogą wystąpić umiarkowane konflikty między czasowym 

zagospodarowaniem, a warunkami środowiska przyrodniczego. 

 

9.6. Ocena potencjalnych skutków transgranicznych 

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2, pkt 1d) Ustawy z dnia 

3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych. 

Projekt Planu nie zawiera rozstrzygnięć, ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić 

transgraniczne oddziaływanie na środowisko (także z uwagi na odległe położenie obszaru od granic Państwa). 
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10. MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ELIMINUJĄCYCH LUB OGRANICZAJĄCYCH SZKODLIWE 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI PLANU 

 
W ustaleniach Planu zawarto wszystkie możliwe ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko 

skutków jego realizacji. 

 

 

11. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

 

Opracowanie wykonano na podstawie szczegółowej analizy dostępnych materiałów archiwalnych i badań 

terenowych prowadzonych dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego terenu. 

 

 

12. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROJEKCIE MPZP 

 

Rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji Planu, co jednak stoi w całkowitej sprzeczności z polityką 

przestrzenną zawartą w Studium, interesem ekonomicznym Gminy i Skarbu Państwa oraz potrzebami inwestorów. 

 

 

13. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety wynikające 

z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, porozumień międzynarodowych oraz 

dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. 

 

Dokumenty na szczeblu międzynarodowym: 

 Dyrektywa 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do spożycia przez 

ludzi,  

 Dyrektywa Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r.,  

 Dyrektywa 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód,  

 Dyrektywa Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca 1975 

r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych,  

 Dyrektywa 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą 

tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 

 

Do dokumentów o randze krajowej należą m.in.: 

− II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań określonych w VI 

Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony 

środowiska, a także problemy związane ze współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. 

Swoje cele i zakres działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do roku 2025. 

− Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 przedstawia cele w zakresie 

rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a 

przede wszystkim do energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa 

i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskiem, udział społeczeństwa w 

działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój badań i postęp 19 techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialności za 

szkody w środowisku. Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego i użytkowania 

terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostępie do informacji.  

− Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań 

mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia 

lub zniszczenia. − Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do zaplanowania 

zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem 

obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych.  

− Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji rozbudowy systemów 

oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków 

(pochodzących ze źródeł miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy 

jakości wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. Zamierzeniem 
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Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów 

Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji.  

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych dokumentów odnoszą się 

do ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza 

wykazała brak negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko przyrodnicze obszaru planu 

i terenów do niego przyległych. Szczególnie ważnym dla ochrony środowiska w Polsce dokumentem jest „Polityka 

ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, gdzie wyróżnia się aspekt ekologiczny w 

planowaniu przestrzennym jako jedno z działań systemowych. W dokumencie tym wskazuje się m.in. na 

uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W planie miejscowym uwzględnia się te wymagania, co zostało opisane powyżej, a także w poprzednich 

rozdziałach prognozy. 

Wszelkie akty prawne oraz pośrednio dokumenty związane z polityką przestrzenną i polityką ekologiczną 

państwa są zgodne z przepisami prawa międzynarodowego oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. 

W szczególności dostosowywane są również do prawa Unii Europejskiej i polityk przyjętych przez kraje wspólnoty. 

Poszczególne dyrektywy unijne (np. Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Wodna) transponowane 

są do prawodawstwa polskiego i mają odzwierciedlenie w wiążących aktach prawnych. 
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14. STRESZCZENIE 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lelów dla obszaru położonego w miejscowości Drochlin, 

w tym dotycząca eksploatacji powierzchniowej złoża kruszywa naturalnego ,,DROCHLIN” (Prognoza), 

sporządzanego w związku z Uchwałą Nr XXVIII/194/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Podstawą prawną do sporządzenia Prognozy jest 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 (t.j. Dz.U.2022.0.1029). 

Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i ma za zadanie 

scharakteryzować wpływ jaki będzie wywierać na środowisko, realizacja zasad gospodarowania i polityki 

przestrzennej zawartych w projekcie Planu. 

Prognoza dotyczy obszaru objętego projektem MPZP o powierzchni 39,53 ha, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów powierzchniowej eksploatacji, docelowo zrekultywowanych w kierunku leśnym, o łącznej 

powierzchni 17,82 ha wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania, wynikającego z realizacji ustaleń 

projektu Planu. 

Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego Planu 1 jest ujawnienie udokumentowanego złoża 

kruszywa naturalnego „Drochlin” i tym samym, w jego granicach, czasowe przeznaczenie części gruntów leśnych, 

będących własnością Lasów Państwowych, pod tereny kopalni, prowadzącej powierzchniową eksploatację górniczą 

z udokumentowanego złoża z docelową rekultywacją w kierunku leśnym. 

Celem przedmiotowego projektu MPZP jest stworzenie prawnych warunków realizacji kopalni, w tym 

ochrony złoża, polegającej na racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu 

kopaliny. Szczegółowy wpływ planowanej eksploatacji górniczej winien być przedstawiony w ramach odrębnej 

procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W niniejszym dokumencie skupiono się głównie na 

analizie ewentualnego negatywnego oddziaływania samej tylko lokalizacji kopalni piasku. 

Przyszła eksploatacja złoża ,,Drochlin” nie będzie miała wpływu na obszary chronione, w tym obszary 

Natura 2000. Najbliższy obszar chroniony to PLH240031 Biała Lelowska, położony około 2,0 km na wschód od 

granic złoża. 

Ustalenia przedmiotowego projektu Planu nie wpłyną również na zmianę drożności korytarzy ekologicznych 

migracji ssaków kopytnych K/PILICA-N i ssaków drapieżnych D/JURA-N z fragmentami newralgicznymi, 

regionalnego korytarza migracji ptaków Dolina górnego biegu Pilicy (od Szczekocin po Okołowice) oraz korytarza 

ekologicznego Bory Stobrawskie - Lasy Przedborskie IBS. 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż projektowane ustalenia, dopuszczające etapową eksploatację 

powierzchniową złoża piasków budowlanych „Drochlin”, mogą oddziaływać na następujące elementy środowiska 

przyrodniczego: 

1) w zakresie powierzchni terenu i gleb – nastąpi wycięcie lasu oraz usunięcie istniejącej pokrywy glebowej; 

2) w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych – nastąpi czasowa zmiana warunków infiltracji i spływu 

wód powierzchniowych; 

3) w zakresie powietrza atmosferycznego – nastąpi czasowe pogorszenie atmosfery; 

4) w zakresie tła akustycznego – nastąpi czasowe pogorszenie klimatu akustycznego; 

5) w zakresie sposobu użytkowania – teren zostanie czasowo wyłączony z użytkowania leśnego; 

6) w zakresie szaty roślinnej i krajobrazu – nastąpi wyraźna zmiana estetyki miejsca, tj. dotychczasowa 

wydma paraboliczna zostanie usunięta etapowo, aż do spągu złoża, po zakończeniu każdego z etapów 

częściowej eksploatacji, dany obszar zostanie uporządkowany i sukcesywnie zrekultywowany w kierunku 

leśnym (w terenach ZL). 

Podsumowując, stwierdza się, że w sporządzonym projekcie MPZP przedstawiono wizję zrównoważonego 

rozwoju dla części obszaru gminy Lelów w miejscowości Drochlin. Wybrano rozwiązania, które najlepiej łączą 

potrzeby społeczne, ekonomiczne i ochrony środowiska. Wobec przestawionych analiz, stwierdza się brak 

znaczącego negatywnego oddziaływania projektu Planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. 

 

Uwagi inne: 

 

Zgodnie z wymogiem art. 19 ust 2 pkt 1 i 3 Prawa ochrony środowiska dane o Prognozie oraz o Planie 

winny zostać przekazane do umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych, o którym mowa w art. 19 

ust. 6. 
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16. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

 
Mapa 1. Lokalizacja zdjęć 1 
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Mapa 2. Lokalizacja zdjęć 2 
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Fot. 1 

 

 

Fot. 2  
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Fot. 3 
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Fot. 4 

 

 

Fot. 5 
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Fot. 6 

 

 

Fot. 7 
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Fot. 8 

 

 

Fot. 9 

  



 26 

 

Fot. 10 

 

 

Fot. 11 
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Fot. 12 

 

 
Fot. 13 
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Fot. 14 

 

 

Fot. 15 
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Fot. 16  
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Mapa 3. Model udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Drochlin” 
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Decyzja Nr 908/OS/2016 Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach z dnia 11 maja 2016 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko 

(wykształcenie kierunkowe, ponad 5-letnie doświadczenie w sporządzaniu prognoz), zgodnie 

z wymogami art. 74a 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.2022.0.1029). 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Czaja 


