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1. Wprowadzenie  

1.1 Podstawa prawna i cel opracowania Prognozy 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z 
uwzględnieniem lat 2020-2023” jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353). 
Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty strategii do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze stosowaniem w prawodawstwie polskim 
postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko.  

Zgodnie z zapisami ustawowymi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko wymagają projekty: „strategii rozwoju regionalnego (…) polityki, strategie, 
plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, 
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywane lub 
przyjmowane przez organy administracji (…) polityk, strategii, planów lub programów, 
których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar natura 2000”.  

Nadrzędnym celem „Prognozy…” jest określenie potencjalnych skutków 
w środowisku, jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów projektu "Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” jak 
również sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla 
wszelkich jego negatywnych oddziaływań. „Prognoza…” winna wspierać proces decyzyjny dla 
realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska.  

Celem przeprowadzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko...” jest:  
1. ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w projekcie 

"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z 
uwzględnieniem lat 2020-2023” 

2. ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów dokumentu  
3. przygotowanie ewentualnych wytycznych, które pozwolą na udoskonalenie końcowej 

wersji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów …”.  

1.2. Zawartość merytoryczna Prognozy 

Zawartość niniejszej „Prognozy…” wynika z powyżej przedstawionej ustawy 
dotyczącej udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

W sprawie przeprowadzenia procedury środowiskowej do dokumentu "Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-
2023” Gmina wystąpiła z pismami do:  

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (odpowiedź: znak 
pisma – PWIS.NSOZNS.9022.1.459.2016.MF z dnia 3 sierpnia 2016 r.) 

 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (odpowiedź: znak pisma – WOOŚ-
II.411.434.2016.AJa z dnia 3 sierpnia 2016 r.)  
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Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi określił zakres Prognozy 
oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na 
lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” oraz wskazał na istotne elementy 
dokumentu, które należy szczegółowo przeanalizować. 

 „Prognoza oddziaływania na środowisko” powinna zawierać:  
1. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami,  
2. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  
3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania, 

4. informację o możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko oraz 
streszczenie w języku niespecjalistycznym 

„Prognoza oddziaływania na środowisko” powinna określać, analizować i oceniać: 
1. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, 
2. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 
3. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 
4. 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, 

5. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko ze 
szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na ludzi, powietrze, wodę i 
powierzchnię ziemi 

„Prognoza oddziaływania na środowisko” powinna przedstawiać: 
1. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko (zdrowie ludzi), mogących 
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, 

2. rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru.  

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustalił: 
1. zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy ooś 

ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na obszary mające znaczenie dla 
Wspólnoty: Dolina Czarnej PLH260015 oraz Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, 

2. ponadto prognoza oddziaływania na środowisko winna identyfikować, 
analizować i oceniać oddziaływania generowane zapisami projektu dokumentu 
na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obejmować 
analizę możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dla zidentyfikowanych części 
wód. 
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1.3. Zawartość "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”  

Zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony środowiska” jednostki samorządu terytorialnego 
mają obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska”.  

Celem "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów..." jest 
przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie oraz określenie 
kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów...” stanowi opracowanie, 
które ma za zadanie umożliwienie kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną 
środowiska. Ma on zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie, 
przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, a także ukierunkować 
podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym pojawić się w przyszłości 
zagrożeniom.  

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów..." składa się z 
rozdziałów:  

 Przedmiot i zakres opracowania  

 Podstawy i cel opracowania 

 Metodyka opracowania programu  

 Charakterystyka Gminy Aleksandrów 

 Diagnoza aktualnego stanu środowiska na terenie Gminy Aleksandrów 

 Cele w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Aleksandrów  

 Priorytety w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Aleksandrów  

 Zarządzanie ochroną środowiska  

 Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów 

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

1.4. Cele "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na 
lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” 

Priorytety:  

 rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego 

 poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy  
 
Działania w "Programie Ochrony Środowiska dla gminy Aleksandrów na lata 2016-

2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023" realizowane będą w podziale na grupy:  
1. Ochrona powietrza atmosferycznego 
2. Ochrona przed hałasem  
3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym  
4. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych  
5. Gospodarka odpadami  
6. Ochrona gleb i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych  
7. Ochrona środowiska przyrodniczego  
8. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska  
9. Edukacja ekologiczna 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Ochrony Środowiska  
dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"  

7 
 

2. Analiza stanu środowiska naturalnego gminy Aleksandrów 

2.1. Stan środowiska przyrodniczego gminy  

Gmina Aleksandrów to gmina wiejska leżąca w powiecie piotrkowskim, województwo 
łódzkie. Powierzchnia gminy wynosi 144 km2, ludność to 4 383 mieszkańców (stan na 
31.12.2014).  

Aleksandrów położony jest w odległości ok. 20 km od miasta powiatowego Piotrkowa 
Trybunalskiego i ok. 8 km od Sulejowa.  

Gmina Aleksandrów jest gminą rolniczą, ponad 60% jej powierzchni stanowią użytki 
rolne. Ogółem na terenie gminy są 984 gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 7 351,09 
ha.  

Różnorodność biologiczna, tereny chronione 

Lasy chronią gleby przed zmywaniem i wyjałowieniem przez wody opadowe, regulują 
stosunki wodne w zakresie retencjonowania wód podziemnych i powierzchniowych, a także 
zmniejszają ich spływ powierzchniowy. Stwarzają również korzystne warunki rekreacyjne 
i topoklimatyczne. 

Lasy przyczyniają się do zmniejszenia wysokich i podwyższenia niskich stanów wód  
w ciekach, powodując tym samym wyrównany spływ wód. Chroni przed wiatrami, stanowi 
skuteczną osłonę przed hałasem i ma szczególne znaczenie dla regeneracji sił psychicznych i 
fizycznych człowieka. Lasy oprócz roli gospodarczo-ochronnej i klimatotwórczej spełniają 
ważną funkcję turystyczno-rekreacyjną. 

 
Obszary leśne ciągną się wzdłuż rzeki Pilicy stanowiący kompleks Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. Większe kompleksy leśne znajdują sie w pobliżu miejscowości: Brzezie, 
Wolica, Taraska, Borowiec (Poręba). Powierzchnia gruntów leśnych w roku 2014 wynosiła 
4 944,74 ha, powierzchnia lasów 4 875,24 ha, lesistość - 33,8 %.  
 
Obszary prawnie chronione 

Na terenie gminy Aleksandrów znajdują się obszary objęte ochroną: 

 Sulejowski Park Krajobrazowy 

 Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Rezerwat leśno-florystyczny „Jaksonek” 

 Rezerwat przyrody „Diabla Góra” 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy 

 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Czarnej 

 4 pomniki przyrody 

 15 użytków ekologicznych 
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Park Krajobrazowy 
Nazwa obszaru Charakterystyka 

Sulejowski Park 
Krajobrazowy 

 

Park położony jest na terenie powiatu piotrkowskiego (gminy: Ręczno, Aleksandrów, 
Sulejów oraz częściowo w: mieście Piotrków Trybunalski), na terenie Tomaszowa 
Mazowieckiego (powiat tomaszowski) i gminy Mniszków (powiat opoczyński). Park 
położony jest nad środkową Pilicą i charakteryzuje go krajobraz doliny Pilicy. Na terenie 
Parku wraz z otuliną znajduje się 9 rezerwatów przyrody. Przedmiotem ochrony są jodły 
pospolite, świerki, buki, klony i jawory. W Parku występują murawy nawapienne - 
płaszczycie, torfy i łąki o podłożu piaszczysto - torfowym. 

 
Obszar Chronionego Krajobrazu 

Nazwa obszaru Charakterystyka 

Piliczański Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Obszar o powierzchni całkowitej 46 340 ha, obejmujący tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Jest to wartościowy obszar 
dla zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniących 
funkcję korytarzy ekologicznych. 

 
Rezerwaty 

Nazwa 
obszaru  

Charakterystyka 

Jaksonek 
 

Rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni 79,67 ha utworzony w 1984 r. Ochroną rezerwatową 
objęto fragment zbocza Doliny Pilicy w pobliżu wsi Taraski z naturalnym stanowiskiem 
występowania reliktu polodowcowego - zimoziołu północnego. W 1990 r. rezerwat został 
powiększony o fragment dobrze zachowanego płatu dąbrowy świetlistej – ostatniego takiego 
zbiorowiska w Lesie Jaksońskim. Występują tu również bory sosnowe świeże, bory mieszane i 
grądy. Na terenie objętym ochroną zachowały się ponad 130-letnie sosny, w których odnotowano 
w nim stanowiska wielu gatunków chronionych i rzadkich, m.in.: naparstnicy zwyczajnej, lilii 
złotogłów, orlika pospolitego, pięciornika białego, owsicy spłaszczonej, przytuli okrągłolistnej i 
groszka czerniejącego. 

Diabla 
Góra 

Rezerwat krajobrazowy i przyrody nieożywionej o powierzchni 161,19 ha, położony na terenie 
gminy Aleksandrów i Żarnów (powiat opoczyński). Rezerwat obejmuje teren wzniesienia o nazwie 
Diabla Góra, który jest siedliskiem naturalnych zbiorowisk roślinnych z wychodniami skał 
piaskowych. Jest również miejscem pamięci narodowej z okresu II wojny światowej. 

 
Obszary Natura 2000  
Nazwa obszaru  Charakterystyka  

Dolina 
Środkowej 

Pilicy 
(PLH100008) 

Obszar zajmuje powierzchnię 3 787,4 ha na odcinku Pilicy długości ok. 40 km o wyjątkowych 
walorach przyrodniczych świadczy naturalny charakter nieuregulowanej rzeki Pilicy 
i stosunkowo naturalna roślinność. Obszar cechuje różnorodność siedlisk: brzegi rzeki 
porastają lasy łęgowe i zarośla wierzbowe, w zagłębieniach terenu występują płaty 
torfowisk, trzcinowisk i turzycowisk, a dalej od koryta większą część pokrywają łąki kośne 
i pastwiska. Siedliska priorytetowe zajmują ok. połowy obszaru. W "Dolinie Środkowej 
Pilicy" stwierdzono występowanie licznych gatunków zwierząt cennych dla europejskiej 
przyrody: wydry, bobra i płazów oraz ryb (koza, minóg strumieniowy, minóg ukraiński i 
głowacz białopłetwy). Znaczna część ostoi leży w granicach Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Dolina Czarnej 
(PLH260015) 

Ostoja obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do ujścia, z kilkoma 
dopływami i z przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami. Czarna 
Maleniecka jest największym prawobrzeżnym dopływem Pilicy (ok. 85 km). Obszar 
źródliskowy w całości pokryty jest lasami, z przewagą borów mieszanych i grądów. Tereny 
wielu miejscach są podmokłe (zarastające śródleśne łąki, torfowiska). Strefy źródliskowe 
Czarnej zajmują największe na opisywanym obszarze śródleśne torfowiska. W środkowym 
odcinku dominują bory sosnowe. Łąki i mokradła zajmują niewielkie powierzchnie w górnym 
i znacznie większe w środkowym i dolnym biegu rzeki. Rzeka na przeważającej długości 
zachowała naturalny charakter koryta i doliny (rzeka wyżynna). 
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Pomniki przyrody 

Nazwa 
Nr 

RDOŚ 
Sposób wprowadzenia

 
Opis 

Obwód 
na wys. 
1,3 m 
(cm) 

Lokalizacja 

Dąb szypułkowy 1261 

Zarządzenie Nr 45/87 
Wojewody 

Piotrkowskiego z dnia 15 
grudnia 1987 r.  

w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. 
Piotrkowskiego Nr 17, 

poz. 177) 

Dąb szypułkowy 490 
Dąbrowa 

nad Czarną 
(Piła) 

2 Klony pospolite,  
Wiąz polny,  

Lipa drobnolistna, 
Modrzew 
europejski 

1262 

Rozporządzenie Nr 4/96 
Wojewody 

Piotrkowskiego  
z dnia 4 listopada 1996 
r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody 
(Dz. Urz. Woj. 

Piotrkowskiego  
Nr 21, poz. 75) 

2 Klony pospolite 
325  
315 

Rożenek 

Wiąz polny 320 

Lipa drobnolistna 327 

Modrzew europejski 300 

12 dębów 
bezszypułkowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1263 

Zarządzenie Nr 45/87 
Wojewody 

Piotrkowskiego  
z dnia 15 grudnia 1987 r.  

w sprawie uznania za 
pomniki przyrody 

(Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego  
Nr 17, poz. 177) 

dąb bezszypułkowy 420 Taraska 

dąb bezszypułkowy 395 Taraska 

dąb bezszypułkowy 363 Taraska 

dąb bezszypułkowy 340 Taraska 

dąb bezszypułkowy 440 Taraska 

dąb bezszypułkowy 340 Jaksonek 

dąb bezszypułkowy 315 Jaksonek 

dąb bezszypułkowy 263 Jaksonek 

dąb bezszypułkowy 232 Jaksonek 

dąb bezszypułkowy 286 Jaksonek 

dąb bezszypułkowy 244 Jaksonek 

Głaz narzutowy 

 
 
1264 

Głaz narzutowy, 
porośnięty mchem, o 

wymiarach dł. 280 cm, 
szer. 210 cm, obwód ok. 

740 cm 

- Taraska 

 

Użytki ekologiczne 

Nazwa 
nr 

RDOŚ 
Obszar 
w ha 

Rozporządzenie 
wprowadzające  

Lokalizacja 

bagno, 
zalewisko  

rzeki Czarnej 
168 0,35 

Rozporządzenie Nr 57/2001 
Wojewody Łódzkiego z dnia 

17 grudnia 2001 r.  
w sprawie uznania za użytki 

ekologiczne 

Rożenek, Leśnictwo Rożenek, oddz. 176 b 
N-ctwo Opoczno, dz. Nr 408 

bagno 169 0,3 
Taraska, Leśnictwo Taraska, oddz. 189 j 

N-ctwo Smardzewice, dz. Nr 189 

bagno 170 0,46 
Taraska, Leśnictwo Taraska, oddz. 193 d  

N-ctwo Smardzewice, dz. Nr 193 

bagno 171 0,63 
Taraska, Leśnictwo Taraska, oddz. 194 d  

N-ctwo Smardzewice, dz. Nr 194 

bagno 172 0,39 
Skotniki, Leśnictwo Józefów, oddz. 3 l 

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 998 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Ochrony Środowiska  
dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"  

10 
 

bagno 173 4,55 
Skotniki, Leśnictwo Józefów, oddz. 4 h  

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 999 

bagno 174 3,75 
Skotniki, Leśnictwo Józefów, oddz. 6 f  

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 1001 

bagno 175 0,37 
Skotniki, Leśnictwo Józefów, oddz. 19 c  

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 1015 

bagno 176 0,06 
Szarbsko, Leśnictwo Józefów, oddz. 502 sx 

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 663 

bagno 177 0,06 
Szarbsko, Leśnictwo Józefów, oddz. 502 zx 

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 663 

bagno 178 0,11 
Szarbsko, Leśnictwo Józefów, oddz. 502 fy  

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 658 

bagno 179 0,56 
Skotniki, Leśnictwo Józefów, oddz. 513 w  

N-ctwo Przedbórz, dz. Nr 1027 

bagno 180 0,14 
Rozporządzenie  

Nr 46/2005 Wojewody 
Łódzkiego z dnia  
1 grudnia 2005 r.  

w sprawie uznania za użytki 
ekologiczne 

Skotniki I, Leśnictwo Józefów oddz. 513 n o;  
N-ctwo Przedbórz  dz. Nr 513/6/719 

bagno 181 0,23 
Skotniki II, Leśnictwo Józefów oddz. 513 t;  

N-ctwo Przedbórz  dz. Nr 513/7/1027 

łąka 182 0,47 
Skotniki III, Leśnictwo Józefów oddz. 513 z;  

N-ctwo Przedbórz  dz. Nr 513/8/756 

 
Na terenie gminy znajdują się również zabytkowe parki podworskie (objęte rejestrem 
zabytków) w miejscowościach: Dębowa Góra, Rożenek, Skotniki, Szarbsko.  
Wzdłuż zachodniej granicy gminy ciągnie się główny korytarz ekologiczny Południowo-
Centralny - Doliny Pilicy Południowy.   
 

Ukształtowanie powierzchni 

Gmina Aleksandrów, zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym J. Kondrackiego, 
leży na terenie prowincji Wzniesień Południowomazowieckich, w podprowincji Równina 
Piotrkowska.  

Ukształtowanie terenu gminy jest dość zróżnicowane, ze względu na przecięcie 
obszaru przez dwie doliny dużych rzek, tj. Pilicy i Czarnej Malenieckiej. Najbardziej 
urozmaicona jest rzeźba terenu środkowego oraz środkowo - zachodniego obszaru gminy w 
rejonie miejscowości: Dąbrówka, Wólka Skotnicka, Skotniki. Teren lekko opada ku północy, 
która to część jest bardziej monotonna pod względem ukształtowania.  

Najwyższy punkt gminy wynosi 255,3 m n.p.m. i jest zlokalizowany na wschód od wsi 
Dąbrówka. Punkt najniższy znajduje się w północno - zachodniej części gminy w dolinie rzeki 
Pilicy i wynosi około 168 m n.p.m. 

Gleby, występujące na terenie gminy, są w większości pochodzenia mineralnego: 
gleby bielicoziemne (bielicowe, bielice, rdzawe), w mniejszym stopniu - bruntatnoziemne 
(brunatne właściwe, płowe). W sąsiedztwie cieków wodnych są też gleby napływowe 
aluwialne (m.in. mady rzeczne) oraz hydrogeniczne (bagienne i pobagienne). 
 

Gleba 

Gleby gminy Aleksandrów należą do jednych z najsłabszych w regionie piotrkowskim. 
Przeważają tu gleby lekkie utworzone z piasków słabogliniastych klasy IV, V i VI. Najsłabsze 
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gleby występują w południowej części obszaru gminy. Największy udział pośród gruntów 
ornych w gminie mają gleby klasy VI (34 %)i V (33%). Nie mają one najwyższej przydatności 
rolniczej. Gleby klasy I i II nie występują, natomiast gleby klasy III zajmują jedynie 206 ha.  

W gminie Aleksandrów przeważają gleby bielicoziemne (bielicowe, bielice, rdzawe),  
a w mniejszym stopniu występują bruntatnoziemne (brunatne właściwe, płowe).  
W sąsiedztwie cieków wodnych występują gleby napływowe aluwialne oraz hydrogeniczne 
(bagienne i pobagienne). Pod względem przydatności rolniczej gleby te w największym 
stopniu należą do kompleksów: leśnego, żytniego i zbożowo - pastewnego. Gleby gminy 
Aleksandrów należą do jednych ze słabszych w rejonie piotrkowskim. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Wody powierzchniowe 
Obszar gminy Aleksandrów znajduje się w dorzeczu rzeki Wisły. Głównymi rzekami na 

terenie gminy są Pilica (najdłuższy lewy dopływ Wisły) i Czarna Maleniecka, która uchodzi do 
Pilicy w północno - zachodniej części gminy.  

W rejonie miejscowości Skotniki (Justynów) przy rzece Pilicy oraz pomiędzy Dąbrową 
nad Czarną a Dębową Góra przy rzece Czarnej Malenieckiej tworzą się większe rozlewiska, 
tereny zabagnione i podmokłe. Stosunki wodne na terenie gminy nie uległy znacznym 
przeobrażeniom ze względu na ochronę przed degradacją czy antropopresją dolin rzecznych.  

Prócz rzek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, na terenie gminy biorą 
początek liczne cieki, stanowiące dopływy Pilicy i Czarnej Malenieckiej. Na całej długości obu 
rzek w gminie występuje zagrożenie podtopieniami.   

Odwodnienie terenu odbywa się w kierunku północnym i północno-zachodnim ku 
Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. 

Na terenie gminy Aleksandrów nie występują większe naturalne zbiorniki wodne. 
Wszystkie zbiorniki pełnią rolę stawów gospodarczych. 

 
Wody podziemne 
Gmina Aleksandrów według hydroregionalnego podziału Polski należy do podregionu 

Małogosko-Sulejowskiego. 
Wody podziemne w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 

występują w utworach górnej jury. Stanowią go uszczelnione i skrasowiałe wapienie i 
margle, występujące w nich wody należą do kategorii wód szczelinowych i są niezwykle 
czyste. Głębokość występowania zwierciadła wód pod powierzchnią terenu waha się od kilku 
do 60 m, lokalnie sięga do 90 m. Wydajność jest zróżnicowana od kilku do 70 m3/h. Są to 
wody na ogół o zwierciadle swobodnym, tylko miejscami wykazują ciśnienie dochodzące do 
700 kPa. 

Według załączników do Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z 
2011r. Nr 49, poz. 549), rejon gminy Aleksandrów położony jest w Obszarze Dorzecza Wisły 
w regionie wodnym Środkowej Wisły w pasie wyżyn w obszarze Jednolitej Części Wód 
Podziemnych (JCWPd) Nr 98. Powierzchnia obszaru wynosi 2 902 km2. Gmina leży w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 410 - Zbiornik Opoczno (część północna gminy). 
Jest to zbiornik jurajski (jura górna). Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 115 tys. m3/ 
dobę, średnia głębokość ujęć wynosi do 100 m.  
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Klimat  

Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne gmina Aleksandrów 
położona jest w centrum przejściowego i zmiennego klimatu w tzw. łódzkiej dzielnicy 
klimatycznej, która charakteryzuje się dużą zmiennością pogody oraz zróżnicowanymi 
warunkami meteorologicznymi w poszczególnych latach. Zaznaczają się tu wpływy zarówno 
mas powietrza polarno-kontynentalnego jak i polarno-morskiego. Przeważają wiatry 
zachodnie i południowo – zachodnie, z niewielkim zróżnicowaniem w zależności od pór roku.  

Warunki topoklimatyczne charakterystyczne dla subregionu łódzkiego: 

 średnia temperatura stycznia: -3,30C, 

 średnia temperatura lipca: +17,90C,  

 średnioroczna temperatura: +8,50C,  

 średni czas trwania zimy: 80 dni,  

 średni czas trwania lata: 85-90 dni,  

 średnia roczna suma opadów: 600-650 mm,  

 długość okresu wegetacyjnego tj. okresu z temperaturą powyżej 50C trwa 210 dni,  

 średnia prędkość wiatru – 3,4 m/s, 

 wiatry napływają głównie z kierunków: zachodniego oraz południowo-zachodniego.  
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, a najchłodniejszym styczeń. Najwyższe 

parowanie terenowe występuje latem z maksimum w czerwcu i lipcu ok. 77,0 mm, 
najmniejsze zimą z minimum w grudniu i styczniu ok. 9,0 mm. 

Surowce mineralne  

Gmina Aleksandrów nie posiada bogatych zasobów złóż naturalnych, występuje tu 
jeden rodzaj surowca mineralnego jakim jest piaskowiec. 

 

Udokumentowane zasoby złóż surowców naturalnych w gminie Aleksandrów 

Złoże Stan zagospodarowania złoża 
Zasoby (tys. Mg) Wydobycie 

(tys. Mg) bilansowe przemysłowe 

Wolica II eksploatowane  97 - - 

Wolica III 
złoże zagospodarowane, 

eksploatowane okresowo 
- - - 

Wolica IV rozpoznane  313 - - 

Wolica V rozpoznane 106 - - 

Wolica VI eksploatowane 223 - 2 

Reczków Nowy rozpoznane 319 - - 

Stara kolonia rozpoznane 328 - - 

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 2015 r. 

 

Gospodarka odpadami  

Gmina Aleksandrów, według „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
łódzkiego 2012” należy do III regionu gospodarowania odpadami, dla którego główną 
instalacją (Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK) jest 
składowisko w Pukininie na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Składowisko to, jako spółka 
Zakład Gospodarki Odpadami AQUARIUM Sp. z.o.o. posiada pozwolenie zintegrowane na 
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odbiór odpadów oraz zgodnie z Uchwałą XXXV/687/2013 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 
dnia 26 kwietnia 2013 roku.  Posiada ono instalacje mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz składowisko odpadów. Ponadto druga 
spółka – Zakład Gospodarki Odpadami Pukinin – uruchomiła w 2013 roku składowisko 
odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu.  

Od 1 lipca 2013 roku weszły w życie przepisy o przejęciu obowiązków 
gospodarowania odpadami przez gminy i ponoszenia opłat przez wytwórców odpadów 
komunalnych. Nowy system odbioru odpadów został wprowadzony na terenie gminy 
Aleksandrów w ustawowym terminie. 

Odbiorcą odpadów komunalnych z terenu gminy jest firma EKOM z siedzibą w 
Nowinach. Firma ta wyposażyła mieszkańców w pojemniki plastikowe na odpady zmieszane 
o pojemnościach 120 l i 240 l oraz w worki na frakcje selektywnie zbierane o pojemności  
120 l. System zbiórki odpadów komunalnych w gminie opiera się na zbiórce odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych, w podziale na:  

 papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,  

 szkło bezbarwne i kolorowe. 
 
Odpady zmieszane i segregowane odbierane są co 4 tygodnie i przekazywane do 

określonych instalacji. 
Mieszkańcy mogą dostarczać odpady komunalne, takie jak: szkło, tworzywa sztuczne, 

makulaturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz budowlany i rozbiórkowy, opony, odpady zielone, 
odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. opakowania zawierające 
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów 
mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach, baterie i akumulatory, 
świetlówki itp. do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie.  
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3. Problemy ochrony środowiska w gminie Aleksandrów, 
istotne z punktu wdrażania projektu "Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z 
uwzględnieniem lat 2020-2023" 

3.1. Degradacja gleb i powierzchni ziemi 

Na obszarze gminy Aleksandrów jak i na terenie całego województwa łódzkiego 
dominują gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym. Niskie pH obniża przyswajalność 
związków fosforowych, magnezu, powoduje nadmierną rozpuszczalność metali ciężkich oraz 
glinu. 

Zakwaszenie gleb wpływa nie tylko na zmniejszenie plonów, lecz także sprzyja 
przyswajaniu przez rośliny metali ciężkich, co wymusza zwiększenie nakładów na zabiegi 
agrotechniczne gleb - wapnowanie i nawożenie.  

 
Główne zagrożenia i problemy: 

 zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność rolniczą, 

 degradacja powierzchni ziemi spowodowana rozbudową infrastruktury technicznej 
zaopatrzenia w energię, wodę i gaz a także rozbudową sieci drogowej, 

 lokalne zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi głównie w sąsiedztwie szlaków 
komunikacyjnych. 

 

3.2. Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych  

 
Wody powierzchniowe 
Dla rzek przepływających przez gminę Aleksandrów w roku 2014 prowadzono badania 

wód powierzchniowych w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnych. Ocenę stanu JCW 
badanych przedstawia poniższa tabela:  

 

Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych w 2014 roku 

Nazwa ocenianej jcw 

Nazwa 
reprezentaty

wnego punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfologi
cznych 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

Potencjał 
ekologiczny 

Czarna Maleniecka od 
Barbarki do ujścia 

Czarna 
Maleniecka - 

Ostrów 
III II II umiarkowany 

Źródło – WIOŚ Łódź 

 
Ogólny stan Jednolitych części wód powierzchniowych uznano za zły (oznacza to, że 

poważnie zostały zmienione warunki naturalne i nie występują typowe dla danego rodzaju 
wód gatunki flory i fauny). 
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Wody podziemne 
W 2015 roku na terenie województwa łódzkiego przeprowadzono: 

 monitoring diagnostyczny w 53 punktach pomiarowych  

 monitoring na obszarach OSN w 13 punktach pomiarowych 
 Na terenie gminy Aleksandrów nie były prowadzone takie badania. 

 
Główne zagrożenia i problemy: 

 niewłaściwe odprowadzanie ścieków bytowych i ścieków z obiektów prowadzących 
działalność produkcyjną  

 nieszczelne instalacje bezodpływowych zbiorników na nieczystości 

 spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, komunikacyjnych i przemysłowych 

 dopływ zanieczyszczonych wód powierzchniowych z poza terenu gminy 

 zanieczyszczenia naturalne, które pochodzą z domieszek zawartych w wodach 
powierzchniowych i podziemnych – np. zasolenie, zanieczyszczenie związkami żelaza 

 

3.3. Powietrze atmosferyczne  

Obszar województwa łódzkiego podzielono na 2 strefy oceny: Aglomeracja Łódzka (kod 
strefy PL1001) i Strefa łódzka (kod strefy PL1002). W poniższych tabelach przedstawiono 
wyniki klasyfikacji w latach 2011-2015 strefy łódzkiej, do której należy gmina Aleksandrów, 
dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia oraz ochrony 
roślin. 
 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (z uwzględnieniem krajowych norm dla 
uzdrowisk) 

Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni BaP PM2,5 O3* O3** 

PL 1404 

rok 2011 

A A C A A A A A A C C A D2 

rok 2012 

A A C A A A A A A C C A D2 

rok 2013 

A A C A A A A A A C C A D2 

rok 2014 

A A C A A A A A A C C A D2 

rok 2015 

A A C A A A A A A C C A D2 

* według poziomu docelowego, ** według poziomu celu długoterminowego 
Źródło – WIOŚ Łódź 
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Klasyfikacja strefy łódzkiej według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony 
roślin 

Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 

SO2 NOx 
O3 (według poziomu 

docelowego) 
O3 (według poziomu 
długoterminowego) 

PL 1404 

rok 2011 

A A A D2 

rok 2012 

A A A D2 

rok 2013 

A A A D2 

rok 2014 

A A A D2 

rok 2015 

A A A D2 

Źródło – WIOŚ Łódź 

 
26 kwietnia 2013r. przyjęta została uchwała Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w 
celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego 
benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 
krótkoterminowych. Wśród gmin na terenie powiatu piotrkowskiego, objętych Programem 
ochrony powietrza, została wymieniona gmina Aleksandrów – w celu osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015r. stwierdzono 
potrzebę realizacji programów ochrony powietrza w obu strefach oceny jakości powietrza w 
województwie łódzkim, ze względu na kryteria ochrony zdrowia: pył PM2,5 (rok), pył PM10 
(rok), Pył PM10 (24-godziny), B(a)P w pyle PM10 (rok). Na podstawie uzyskanych wyników 
pomiarów stężenia pyłu PM10 stwierdzono konieczność wykonania programu ochrony 
powietrza na terenie Aglomeracji Łódzkiej oraz we wszystkich gminach strefy łódzkiej za 
wyjątkiem 6 gmin ościennych. W ubiegłych latach wykonane zostały prace planistyczne i 
wstępne oceny wariantów rozwiązań technicznych w ramach prac nad dokumentacją do 
programu ochrony powietrza dla większości z powyższych obszarów. W 2015r. notowane na 
wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie przekroczenia benzo(a)pirenu były 
znaczne. W Strefie łódzkiej przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 
określono dla wszystkich miast oraz prawie wszystkich gmin wiejskich i miejskowiejskich. 
Jako jedną z istotnych przyczyn przekroczeń na obszarach wiejskich matematyczne 
modelowanie jakości powietrza wskazuje napływ zapylonych mas powietrza znad obszarów 
zurbanizowanych.  
 

Główne zagrożenia i problemy: 

 zanieczyszczenia komunikacyjne 

 emisja niezorganizowana: oczyszczalnie ścieków, obiekty infrastruktury społecznej, 
stacje obsługi samochodów i stacje paliw płynnych, składowiska materiałów 
opałowych, budowlanych, inne.  
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3.4. Zasoby przyrodnicze  

Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować ochronę prawnie 
chronionych form przyrody oraz terenów zielonych i lasów, jak również możliwość 
wykorzystania tych terenów dla rozwoju turystyki.  

 
Zagrożenia dla terenów pod ochroną:  

 zagrożenia antropologiczne 

 nielegalne wysypiska śmieci 

 zagrożenia komunikacyjne występujące wzdłuż drogowych szlaków komunikacyjnych 
związane ze stałym użytkowaniem szlaku oraz z przewozem materiałów 
niebezpiecznych 

 zmiana sposobu gospodarowania terenów zielonych, łąk, lasów  

 prowadzeni inwestycji liniowych. 
Dla lasów ogólnymi zagrożeniami są: pożary, kradzieże drewna, zaśmiecanie ich 

w pobliżu terenów mieszkaniowych, rekreacyjnych i dróg.  
Powodzie i podtopienia zagrażają terenom położonym w dolinie rzek - rzeki nie są 

obwałowane przeciwpowodziowo, silnie meandrują i tworzą rozlewiska. Potencjalna groźba 
powodzi może nastąpić w wyniku gwałtownego wezbrania wody lub intensywnych opadów 
atmosferycznych. 

3.5. Hałas  

Źródłem hałasu na terenie gminy Aleksandrów jest przede wszystkim komunikacja 
samochodowa. Drogą o największej uciążliwości jest droga krajowa nr 74 (Wieluń-Piotrków 
Trybunalski-Kielce-Zamość-Zosin). Do tego schematu dochodzą również drogi powiatowe 
i drogi gminne. Sąsiedztwo wymienionych szlaków komunikacji drogowej z obszarami 
wymagającymi zapewnienia właściwych standardów jakości stanu akustycznego środowiska 
powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia 
hałasem komunikacyjnym drogowym. 

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem 
pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą: 

 problemy komunikacyjne – nieprzystosowanie nawierzchni do występującego  
natężenia ruchu i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie 
niszczenie nawierzchni) 

 natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie 
komunikacyjnym oraz gęstość dróg 

 struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych) 

 średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny 

 płynność ruchu 

 rodzaj i stan nawierzchni. 
Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można 

przyjąć, że na terenie gminy Aleksandrów utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa 
natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost 
natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu 
samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych 
samochodów oraz przeprowadzanych modernizacji nawierzchni jezdni.  
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Zgodnie z „Programem państwowego monitoringu środowiska województwa 
łódzkiego na lata 2013-2015” w roku 2014 wykonane zostały pomiary hałasu w 10 punktach 
pomiarowych znajdujących się w 3 obszarach: Rawa Mazowiecka, Poddębice i Uniejów. 
Przeprowadzone badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego wykazały, że hałas 
pochodzący od ciągów komunikacyjnych nadal stanowi istotną uciążliwość i niedogodność 
dla mieszkańców.  

Na terenie województwa łódzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego 
przeprowadza WIOŚ w Łodzi. Gmina Aleksandrów nie została nimi objęta.  

Skala zagrożeń hałasem przemysłowym w gminie nie jest zbyt duża. Taki hałas ma 
zazwyczaj charakter lokalny. 

 
Główne zagrożenia i problemy: 

 problemy komunikacyjne – nieprzystosowanie nawierzchni do występującego  
natężenia ruchu i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie 
niszczenie nawierzchni) 

 niekorzystne zjawisko rozszerzania się obszarów zagrożonych hałasem 
samochodowym 

 brak inwentaryzacji obszarów, na których występują przekroczenia wartości 
normatywnych hałasu w środowisku, a w szczególności obszarów, na których 
przekroczone są wartości progowe hałasu w środowisku. 

3.6. Pola elektromagnetyczne  

Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie województwa łódzkiego mierzone 
jest w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., 
poniżej 50 tys. oraz na terenach wiejskich. Na terenie gminy Aleksandrów nie były 
prowadzone pomiary promieniowania elektromagnetycznego. W żadnym punkcie 
pomiarowym na terenie województwa nie odnotowano wartości przekraczającej 
dopuszczalną wartość składową elektryczną E=7V/m określoną w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 292 poz. 1883 z późn., zm.) 

W stosunku do przesyłowych linii elektroenergetycznych oraz obiektów z nimi 
związanych przyjmuje się:  

 szkodliwy wpływ linii energetycznych o napięciu 110, 220 i 400 kV obejmuje strefę 
o szerokości od 12 do 25 m od osi linii w obie strony, 

 uciążliwość stacji transformatorowych zamyka się w granicach obiektu. 
Przez teren gminy przebiega trasa kabla telekomunikacyjnego (światłowód) Błogie 

Szlacheckie - Skotniki oraz trasa kabla telekomunikacyjnego (światłowód) Skotniki - 
Przedbórz. Przekaźnik wszystkich operatorów sieci komórkowych znajduje się w 
miejscowości Sieczka.  

Uciążliwość masztów telefonii komórkowej mieści się w ich strefach ochronnych. 
 
Główne zagrożenia i problemy: 

 lokalizacja źródeł promieniowania w pobliżu miejsc zamieszkania. 
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3.7. Gospodarka odpadami  

Zorganizowany system gospodarki odpadami w gminie zapewnia odbiór odpadów 
komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, odpadów niebezpiecznych.  

Odpady zbierane w gminie Aleksandrów w latach 2011-2014 

Rodzaj Jednostka 2011 2012 2013 2014 

Ilość odpadów komunalnych zebranych ogółem Mg 526,0 663,4 418,2 657,5 

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 54,3 49,5 72,1 167,3  

Liczba gospodarstw objętych selektywną zbiórką odpadów szt. 1 010 1 029 1 405 1 340 

Źródło - Urząd Gminy w Aleksandrowie 

 
Główne zagrożenia i problemy: 

 świadomość ekologiczna mieszkańców.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Ochrony Środowiska  
dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"  

20 
 

4. Główne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym i ich 
uwzględnienie podczas opracowania "Programu Ochrony 
Środowiska...”   

Polityka ochrony środowiska jest jedną z najważniejszych polityk Unii Europejskiej, 
ponieważ obejmuje swym zakresem wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego oraz 
przewiduje realizację działań o efektach długofalowych (charakter horyzontalny). Dlatego też 
polityka wspólnotowa musi znajdować odzwierciedlenie w strategiach niższego rzędu.  

Cele polityki ochrony środowiska  

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska. Trzecia Fala Nowoczesności 

1. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa 
stanu środowiska 

I. Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo 
energetyczne, 

II. Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i 
ciepłowniczych, 

III. Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w 
elektroenergetyce, 

IV. Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu 
zużyciem energii, 

V. Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 
gospodarki, 

VI. Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 
2. Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 
I. Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 
II. Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu 

pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary 
wiejskie – miasta, 

III. Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i 
konkurencyjności sektora rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo 
żywnościowe oraz stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich, 

IV. Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych 
stymulujących 

rozwój miast, 
3. Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
I. Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez 

utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 
transportowego 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

1. Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i 
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aktywności obywatela 
2. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 

3. Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

Cel główny Strategii realizowany będzie poprzez cele szczegółowe i kierunki 
interwencji: 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 
1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin 
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody 
1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 

leśna 
1.4.  Uporządkowanie zarządzania przestrzenią 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 
zaopatrzenia w energię: 

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii 
2.2. Poprawa efektywności energetycznej 
2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców 

energetycznych 
2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie do 

wprowadzania energetyki jądrowej 
2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji 

odbiorcy 
2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii 
2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich  
2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących 

paliwa alternatywne 
Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki 
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne 
3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki 
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i 

środowiskowych 
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy. 
Strategia BEiŚ nie jest dokumentem obejmującym wszystkie zagadnienia 

środowiskowe. Istnieją obszary, które uznano za istotne z punktu widzenia realizacji celów 
innych strategii, m.in. obszary związane z ochroną gleb (Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa) lub problem hałasu (Strategia Rozwoju Transportu).   
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Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Cel główny Strategii realizowany będzie poprzez cele strategiczne oraz szczegółowe: 
Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego: 
Cel strategiczny 2. Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków 

transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych. 
Cele szczegółowe: 

1. Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportu 
2. Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowych 
3. Bezpieczeństwo i niezawodność 
4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko 
5. Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych 

Powyższe cele szczegółowe realizowane będą w sektorach: transport drogowy, 
kolejowy, lotniczy, morski i wodny śródlądowy, miejski oraz logistyce. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 

Cele szczegółowe: 
1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich. 
2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej. 
3. Bezpieczeństwo żywnościowe. 
4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego 
5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.   

Promowane będą również działania z zakresu ochrony przed katastrofami 
naturalnymi (zwłaszcza powodziami i ich skutkami), w tym o charakterze prawnym i 
organizacyjnym, oraz zagrożeniami technologicznymi.  

Krajowy Program Zwiększania Lesistości 

Cel główny "zwiększanie powierzchni terenów zalesionych do 30% w 2020r., a w 
dalszej perspektywie - do roku 2050 - lesistość kraju powinna zwiększyć się do 33%.  

Celem programu jest też: ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz 
wykorzystanie ich do optymalnego rozmieszczenia zalesień, a także opracowanie 
odpowiednich instrumentów realizacyjnych. 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej 

Zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym kraju do 14% w roku 2020. 
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5. Zadania ujęte w projekcie "Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 
2020-2023”  

Zadania przewidziane do realizacji na terenie gminy Aleksandrów w latach 2016-2023: 

Nazwa zadania 
Lata 

realizacji 
Źródła środków 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy 

2016-2023 
Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Ochrona przed hałasem 

Przebudowa drogi Marianów - Justynów 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów - Jaksonek 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej w miejscowości Taraska 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki 2016-2017 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Remont drogi gminnej w miejscowości Wolica 2016-2020 

Środki własne 
RPO WŁ 
PROW 

inne środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3118 Prymusowa Wola – Paradyż 
– Skórkowice – Reczków w miejscowości Siucice Kolonia 

2016-2020 
Środki własne 

RPOW 
inne środki zewnętrzne 
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Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Reczków Nowy 2016 
Środki własne 

RPO WŁ 
inne środki zewnętrzne 

Modernizacja i rozwój sieci elektroenergetycznej oraz GPZ według 
potrzeb 

2016-2023 
Środki własne 

RPO WŁ 
inne środki zewnętrzne 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skotniki 2016-2018 
Środki własne 

RPO WŁ 
inne środki zewnętrzne 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów 2016-2023 

Środki własne 
RPO 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach 
indywidualnych 

2016-2023 

Środki własne 
RPO WŁ 

WFOŚiGW 
PROW 

inne środki 
zewnętrzne 

Remont i konserwacje gminnej sieci wodociągowej 2016-2023 
Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Gospodarka odpadami 

Realizacja usuwania azbestu na terenie gminy 2016-2023 

Środki własne 
RPO WŁ 

WFOŚiGW 
PROW 

inne środki zewnętrzne  

Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

Inwestycje w odnawialne źródła energii 2016-2023 

Środki własne 
RPO WŁ 

WFOŚiGW 
PROW 

inne środki 
zewnętrzne 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Ochrony Środowiska  
dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"  

25 
 

6. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach 
objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Głównym celem "Prognozy..." jest określenie możliwych skutków i oddziaływań na 
środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zapisów "Programu Ochrony 
Środowiska...". 

Dla wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 71) 
nakładają obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, a przedsięwzięcia które mogą oddziaływać na 
środowisko mogą mieć nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu. 
Raporty oddziaływania na środowisko dot. poszczególnych zadań inwestycyjnych mogą 
wskazywać działania wariantowe. 

6.1. Matryca wpływów zadań "Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” 

Dla przeanalizowania skutków i oddziaływań na środowisko założeń "Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów….” posłużono się matrycą logiczną.   
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Przewidywane znaczące oddziaływania zadań inwestycyjnych na terenie gminy Aleksandrów na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Ochrona powietrza atmosferycznego 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy 

* * + * * * + -/+ * * + * + 

Ochrona przed hałasem 

Przebudowa drogi Marianów - Justynów * * + * * * + + + * * * + 
Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów - Jaksonek * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej w miejscowości Taraska * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki * * + * * * + + + * * * + 
Remont drogi gminnej w miejscowości Wolica * * + * * * + + + * * * + 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3118 Prymusowa Wola – Paradyż – 
Skórkowice – Reczków w miejscowości Siucice Kolonia 

* * + * * * + + + * * * + 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Reczków Nowy * * + * * * + * * * + + + 
Modernizacja i rozwój sieci elektroenergetycznej oraz GPZ według 
potrzeb 

* * + * * * + * * * + + + 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skotniki * * + * * * + * * * + + + 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów * * + * * * + * * * + + + 
Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach * * + * * + * -/+ * * * * +  
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indywidualnych 

Remont i konserwacje gminnej sieci wodociągowej * * + * * + * -/+ * * * * +  
Gospodarka odpadami 

Realizacja usuwania azbestu na terenie gminy * * + * * + * * + * * * + 
              

Ochrona gleb i powierzchni ziemi 
Inwestycje w odnawialne źródła energii * * + * * + * -/+ * * * * + 
Oznaczenia symboli w poniższych matrycy:  
+  wpływ pozytywny, 
 -  wpływ negatywny,  
* brak wpływu 
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Wpływ przedsięwzięć inwestycyjnych na poszczególne komponenty środowiska – wnioski z matrycy 
logicznej: 

Komponent Opis 

Natura 2000 

Oddziaływanie przedsięwzięć inwestycyjnych na siedliska objęte ochroną w ramach sieci 
ekologicznej Natura 2000 na terenie gminy Aleksandrów nie będzie występowało. Obszary 
Natura zajmują w gminie fragmenty terenów leśnych, niezainwestowanych, oddalonych od 
terenów zamieszkałych. Wszystkie przedsięwzięcia zlokalizowane są w znacznej odległości 
od chronionych terenów i nie będą bezpośrednio oddziaływać na środowisko przyrodnicze 

oraz na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się pod ochroną. 

Różnorodność 
biologiczna 

Brak wpływu, ponieważ żadna z inwestycji nie ma zbyt dużego zasięgu (najczęściej 
inwestycje ograniczają się do poszczególnych obiektów lub przestrzeni), aby znacząco 

wpłynąć na ograniczenie różnorodności biologicznej na terenie gminy.  

Ludzi 

Wpływ znaczący pozytywny, ponieważ dzięki inwestycjom powstanie infrastruktura 
techniczna i odnowione zostaną obiekty użyteczności publicznej, uzbrojone zostaną tereny 

inwestycyjne itp. Większość działań będzie prowadziła do zwiększenia standardu życia 
mieszkańców na terenie gminy. Efekty działań będą widoczne także w sferze 

ekonomicznej.  

Zwierzęta 

Obecnie żyjące gatunki zwierząt na terenach zurbanizowanych, gdzie będzie 
przeprowadzana zdecydowana większość inwestycji, to gatunki synantropijne, czyli 

wykorzystujące bliskość siedzib ludzkich z korzyścią dla siebie. Po zakończeniu działań 
inwestycyjnych gatunki te mogą bez przeszkód egzystować dalej. W przypadku 

wykonywania prac termomodernizacyjnych należy dostosować terminy prac od terminów 
rozrodu ptaków ewentualnie gniazdujących w budynkach.  

Rośliny 
Wpływ pozytywny lub neutralny. Inwestycje nie dopuszczają możliwości ograniczania 

terenów zielonych. Wszelkie inwestycje znajdujące się w obszarach podlegających 
ochronie będę przestrzegały przepisów dotyczących tychże.  

Woda 
Wpływ pozytywny - w wyniku realizacji przedsięwzięć powstaną przydomowe 

oczyszczalnie ścieków i zostanie zmodernizowana sieć wodociągowa  

Powietrze 

W trakcie realizacji przedsięwzięć zagrożenie dla stanu powietrza wynikać będzie głównie z 
pracy sprzętu budowlanego, powodującego emisję zanieczyszczeń (produkty spalania oleju 
napędowego). Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń występować będzie podczas 
realizacji robót budowlanych. Ilość zanieczyszczeń wytwarzanych przez maszyny 
budowlane będzie stosunkowo niewielka ze względu na ograniczoną powierzchnię, na 
jakiej będą odbywały się roboty oraz ograniczony czas ich przeprowadzania. Można 
stwierdzić, że powstające zanieczyszczenia powietrza w trakcie budowy będą miały zasięg 
lokalny. Emisja ta będzie zjawiskiem czasowym i nie będzie miała większego znaczenia w 
długofalowym kształtowaniu jakości powietrza atmosferycznego na omawianym obszarze 
ani w jego otoczeniu. Po zakończeniu realizacji poszczególnych inwestycji ustaną 
uciążliwości w tym zakresie. 
Wpływ pozytywny na etapie eksploatacji inwestycji dotyczy większości inwestycji: 

 termomodernizacja budynków spowoduje wzrost oszczędności energii, redukcję 
strat ciepła 

 rozwój instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii (solarów) 
spowoduje ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji chemicznych (m.in. CO2, SO2) do środowiska 

 wymiana oświetlenia w budynkach i oświetlenia ulicznego na energooszczędne - 
zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną i tym samym ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń 

 poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej - realizacja tego zadania 
może wpłynąć (choć w niewielkim stopniu) na poprawę jakości powietrza w 
perspektywie długoterminowej. Zwiększy się płynność poruszania się pojazdów 
po drogach oraz średnią prędkość ruchu 

Powierzchnia 
ziemi 

Wpływ neutralny, ponieważ inwestycje nie przekształcą znacząco powierzchni ziemi 

Krajobraz Okresowy niekorzystny wpływ na krajobraz może wystąpić na etapie realizacji większości 
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inwestycji. Oddziaływania te będą mieć charakter przejściowy i ustąpią po zakończeniu 
etapu budowy.  
Zakłócenie krajobrazu wystąpią tylko w czasie prowadzenia prac inwestycyjnych - 
związane z placem budowy - i zostaną usunięte po ich zakończeniu. Nie przewiduje się 
inwestycji powodujących dysharmonie w krajobrazie. 

Klimat 
Brak wpływu, ponieważ inwestycje nie mają na tyle szerokiego zasięgu, aby znacząco 
wpłynąć na zmiany klimatyczne.  

Zasoby naturalne Brak wpływu, gdyż zadania nie przewidują jakiejkolwiek ingerencji w zasoby naturalne. 

Zabytki 
Wpływ pozytywny lub neutralny, ponieważ jeśli inwestycje obejmą tereny, na których są 
obiekty zabytkowe oraz same obiekty to w celu ich renowacji, zabezpieczenia, wzrostu 
estetyki przestrzeni wokół nich. 

Dobra 
materialne 

Wpływ znaczący pozytywny, ponieważ w wyniku realizacji przedsięwzięć wzrośnie jakość 
przestrzeni publicznej, niektóre obiekty zostaną odnowione i zmienią swoje funkcje, 
wzrośnie wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną. Tym samym wzrośnie 
atrakcyjność powiatu dla przyszłych inwestorów oraz zwiększy się standard życia 
mieszkańców.  

 
 
Działania organizacyjne nie kwalifikują się do kategorii przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71). 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość 
i odwracalność oddziaływań 

 
Realizacja celów "Programu Ochrony Środowiska..." poprzez konkretne zadania, ma 

dla większości inwestycji pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko. Poszczególne 
inwestycje mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie końcowym 
prognozuje się poprawę jego jakości i funkcjonowania.  

Jednymi z ważniejszych inwestycji przeprowadzanych na terenie gminy Aleksandrów 
są zadania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej polegające na przebudowie 
i rozbudowie dróg. Są to inwestycje wykazujące nieznaczne negatywne oddziaływanie na 
środowisko, jedynie w fazie realizacji prac. Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie 
eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska (stan 
atmosfery i poziom hałasu) w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Ograniczeniu ulegają 
szczególnie emisje hałasu i wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może 
doprowadzić także do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 

W omawianym dokumencie przewiduje się szereg działań z zakresu poprawy jakości 
powietrza (termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia ulicznego). Zadania te 
powodować będą długofalowe korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, ponieważ 
przyczynią się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej 
poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, poprawę jakości ich życia oraz na stan 
jakości wód będą miały inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Chodzi tu głównie 
o zadania  dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie indywidualnych 
gospodarstw.  

Montaż instalacji bazujących na źródłach odnawialnych energii zwiększy udział OZE 
w ogólnym bilansie energetycznym kraju. Polska jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana 
jest do spełniania wymagań zawartych w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady, 
m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r., 
zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, której 
podstawowym założeniem jest osiągnięcie 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych  
w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie w 2020 r. Realizacja tego zadania w 
powiecie będzie polegała głównie na montażu instalacji solarnych w zainteresowanych 
takimi rozwiązaniami indywidualnych gospodarstwach.  

Oddziaływanie inwestycji będzie miało głównie skutki lokalne i występujące tylko 
w trakcie przeprowadzania inwestycji - budowy. Po zakończeniu i uprzątnięciu terenu 
budowy w/w zadania będą miały pozytywny wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.  

Racjonalna gospodarka odpadami stanie się przyczyną poprawy jakości środowiska, a 
szczególnie powierzchni ziemi na terenie gminy. Istotnym zadaniem są działania zmierzające 
do bezpiecznego usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest.   

Planowane inwestycje występują głównie na terenie zamieszkałym, w skupiskach 
siedzib ludzkich, na terenie gminy Aleksandrów i nie będą bezpośrednio oddziaływać na 
siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin i zwierząt na obszarze chronionym 
Natura 2000.  

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu "Programu Ochrony 
Środowiska..." nie wiążą się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym i 
nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją substancji do powietrza, nadmierną 
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uciążliwością hałasu, wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii 
przemysłowej. 

6.2. Przewidywane znaczące oddziaływania zamierzeń "Programu 
Ochrony Środowiska...” (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, 
długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne) na 
środowisko, w tym na obszar Natura 2000 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich, 
wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych 
i stałych i chwilowych) przedstawione zostały w podziale na poszczególne grupy zadań.  

Dla poszczególnych inwestycji, dla których będą wymagane zostaną sporządzone 
szczegółowe raporty oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana 
dokumentacja na dane przedsięwzięcie. 
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Przewidywane znaczące oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, 
pozytywne i negatywne działań na terenie gminy Aleksandrów w podziale na poszczególne grupy inwestycji: 

 

Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Remont i konserwacje gminnej sieci 
wodociągowej 

 
 
 
 

Bezpośrednie  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienia emisji spalin i hałasu z urządzeń i 
maszyn, powstawanie odpadów  

 podczas przeprowadzania inwestycji możliwość ingerencji w istniejącą szatę roślinną (może 
zostać przekształcona niewielka ilość powierzchni zajmowana przez roślinność ruderalną, 
której likwidacja nie spowoduje istotnych strat przyrodniczych - nie zostanie naruszona 
różnorodność biologiczna) - inwestycja prowadzona będzie w pasie drogowym lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie 

 skutkiem realizacji inwestycji będzie wyposażenie mieszkań w infrastrukturę sprzyjającą 
ochronie środowiska, a zwłaszcza zasobów wodnych 

 eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie powoduje negatywnych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, krajobraz, nie 
emituje hałasu 

Pośrednie  wzrost wartości rynkowej budynków i przestrzeni 

Wtórne  wzrost świadomości ekologicznej użytkowników  

 poprawa standardu życia 

 przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego nie przewiduje się oddziaływania na 
środowisko wodno-gruntowe i inne elementy środowiska naturalnego 

Skumulowane  możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań w przypadku realizacji kilku zadań 
równocześnie - planuje się stworzenie harmonogramu niekolidujących robót inwestycyjnych  

 przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego nie przewiduje się oddziaływania na 
środowisko wodno-gruntowe i inne elementy środowiska naturalnego 

Krótkoterminowe  w fazie budowy – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po 
zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane 

Średnioterminowe  wymuszenie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

 poprawa standardu życia 

Długoterminowe  wymuszenie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

 poprawa standardu życia 
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Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Stałe  korzyści ekologiczne: racjonalizacje gospodarki wodno-ściekowej w gminie, racjonalne 
wykorzystywanie zasobów wód podziemnych 

 poprawa stanu sanitarnego wód podziemnych i powierzchniowych - dodatni efekt ekologiczny 

 wzrost wartości rynkowej budynków i przestrzeni 

 poprawa standardu życia 

Chwilowe  w sytuacjach awaryjnych może nastąpić wyciek wody lub ścieków i potencjalne uszkodzenie 
terenu, na którym wystąpiła awaria 

TERMOMODERNIZACJA I DZIAŁANIA 
ZWIESZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ 

 Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy  

 

Bezpośrednie  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienia emisji spalin i hałasu z urządzeń i 
maszyn, powstawanie odpadów 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków 
zmniejszenie ilości lub poprawa jakości stosowanego paliwa do ogrzania budynków 

 poprawa energetyczności budynków 

 zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię uzyskiwaną z konwencjonalnych źródeł ciepła 

 wykorzystanie odnawialnych zasobów energii 

Pośrednie  poprzez zapewnienie stałej temperatury w pomieszczeniach poprawa mikroklimatu wewnątrz 
pomieszczeń 

 poprawa stanu powietrza atmosferycznego w wyniku ograniczenia strat ciepła 

 ograniczenia zużycia nośników ciepła 

 wzrost estetyki przestrzeni publicznej 

Wtórne  ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (m. in. CO2, SO2) do 
środowiska - dodatni efekt ekologiczny 

 wzrost estetyki przestrzeni publicznej 

 wzrost świadomości ekologicznej użytkowników  

 poprawa standardu życia 

Skumulowane  brak oddziaływania negatywnego w przypadku jednoczesnego wdrażania kilku zadań 

 w połączeniu z efektami realizacji pozostałych zadań nastąpi ograniczenie zużycia energii i tym 
samym emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Krótkoterminowe  podczas przeprowadzania inwestycji okresowe pogorszenie warunków akustycznych oraz 
powstawanie odpadów 

Średnioterminowe  zmniejszenie start ciepła w budynkach - dodatni efekt ekologiczny 
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Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Długoterminowe  oszczędność paliwa grzewczego 

 oszczędność energii elektrycznej 

 ekonomiczne użytkowanie energii, wzrost oszczędności na wytworzonej energii, zmniejszenie 
nakładów finansowych ponoszonych na zapewnienie właściwych warunków cieplnych 
w pomieszczeniach 

 zmniejszenie start ciepła w budynkach 

 podwyższenie wartości rynkowej budynku poprzez podwyższenie standardu użytkowego i 
estetycznego 

Stałe  ekonomiczne użytkowanie energii, wzrost oszczędności na wytworzonej energii, zmniejszenie 
nakładów finansowych ponoszonych na zapewnienie właściwych warunków cieplnych 
w pomieszczeniach 

 zmniejszenie start ciepła w budynkach 

Chwilowe  podczas przeprowadzania inwestycji okresowe pogorszenie warunków akustycznych 

 podczas awarii systemu grzewczego - wystąpienie sytuacji awaryjnej jest mało 
prawdopodobne, gdyż nowoczesne, powszechnie stosowane systemy ogrzewania posiadają 
odpowiednie zabezpieczenia 

 
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

 Przebudowa drogi Marianów – 
Justynów 

 Przebudowa drogi Dąbrówka – Łączki 
 Remont drogi gminnej w miejscowości 

Borowiec 

 Remont drogi gminnej w miejscowości 
Brzezie 

 Remont drogi gminnej w miejscowości 
Kawęczyn 

 Remont drogi gminnej na odcinku 
Włodzimierzów – Jaksonek 

 Remont drogi gminnej w miejscowości 

Bezpośrednie  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienia zwiększonej emisji spalin i hałasu 
z urządzeń i maszyn, powstawanie odpadów, zanieczyszczenia wód w chwili niekorzystnych 
spływów powierzchniowych 

 występowanie uciążliwości komunikacyjnych: hałas, emisja spalin i zapylenia, występowanie 
odpadów m.in. ze sprzątania nawierzchni i zimowego utrzymania, konieczność 
odprowadzania wód z nawierzchni - typowe oddziaływania infrastruktury drogowej 

 poprawa stanu technicznego jezdni, bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania 

 poprawa stanu technicznego ścieżek rowerowych: bezpieczeństwa i komfortu ich użytkowania 

Pośrednie  zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę nawierzchni dróg i usprawnienie 
przejazdów 

 poprawa zdrowia mieszkańców 

Wtórne  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane  możliwość wystąpienie negatywnych oddziaływań w przypadku realizacji kilku zadań 
równocześnie - planuje się stworzenie harmonogramu niekolidujących robót inwestycyjnych   

 w połączeniu z efektami realizacji pozostałych zadań nastąpi ograniczenie zanieczyszczeń do 
powietrza 
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Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Sieczka 

 Remont drogi gminnej w miejscowości 
Taraska 

 Remont drogi gminnej w miejscowości 
Skotniki 

 Remont drogi gminnej w miejscowości 
Wolica 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 
3118 Prymusowa Wola – Paradyż – 
Skórkowice – Reczków w miejscowości 
Siucice Kolonia 

 
 

Krótkoterminowe  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienia zwiększonej emisji spalin i hałasu 
z urządzeń i maszyn, powstawanie odpadów, zanieczyszczenia wód w chwili niekorzystnych 
spływów powierzchniowych 

Średnioterminowe  występowanie uciążliwości komunikacyjnych: hałas, emisja spalin i zapylenia, występowanie 
odpadów m.in. ze sprzątania nawierzchni i zimowego utrzymania, konieczność 
odprowadzania wód z nawierzchni - typowe oddziaływania infrastruktury drogowej 

 poprawa stanu technicznego jezdni, bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania 

 zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w związku z poprawą nawierzchni -  ograniczenie 
emisji hałasu i wibracji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Długoterminowe  występowanie uciążliwości komunikacyjnych: hałas, emisja spalin i zapylenia, występowanie 
odpadów m.in. ze sprzątania nawierzchni i zimowego utrzymania, konieczność 
odprowadzania wód z nawierzchni - typowe oddziaływania infrastruktury drogowej 

 poprawa stanu technicznego jezdni, bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania 

 zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w związku z poprawą nawierzchni -  ograniczenie 
emisji hałasu i wibracji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 poprawa stanu technicznego ścieżek rowerowych, bezpieczeństwa i komfortu ich użytkowania 

Stałe  występowanie uciążliwości komunikacyjnych: hałas, emisja spalin i zapylenia, występowanie 
odpadów m.in. ze sprzątania nawierzchni i zimowego utrzymania, konieczność 
odprowadzania wód z nawierzchni - typowe oddziaływania infrastruktury drogowej 

 poprawa stanu technicznego jezdni, bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania 

 zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w związku z poprawą nawierzchni -  ograniczenie 
emisji hałasu i wibracji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Chwilowe  w fazie realizacji i eksploatacji wskutek wypadków i zdarzeń na drogach (np. wypadki 
drogowe, zdarzenia z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, 
niewłaściwe i niedostateczne zabezpieczenie robót drogowych i samej drogi w wyniku 
błędnego rozpoznania warunków środowiskowych np. uwarunkowań geologicznych, 
hydrologicznych powodujących erozję) - wszelkie negatywne oddziaływania będą 
niezwłocznie eliminowane przez odpowiednie służby  

ELIMINOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST 

Bezpośrednie  zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych na terenie gminy 

Pośrednie  poprawa zdrowia mieszkańców 

 wzrost estetyki przestrzeni publicznej 

Wtórne  wzrost świadomości ekologicznej użytkowników  

 poprawa standardu życia 
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Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Skumulowane  możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań w przypadku realizacji kilku zadań 
równocześnie - planuje się stworzenie harmonogramu niekolidujących robót inwestycyjnych  

Krótkoterminowe  podczas przeprowadzania inwestycji okresowe pogorszenie warunków akustycznych oraz 
powstawanie odpadów 

Średnioterminowe  poprawa komfortu życia ludzi  

 ograniczenie emisji pyłów do środowiska 

Długoterminowe  poprawa komfortu życia ludzi  

 ograniczenie emisji pyłów do środowiska 

Stałe  poprawa zdrowia mieszkańców 

 wyeliminowanie azbestu ze środowiska 

 poprawa stanu środowiska  

Chwilowe  podczas przeprowadzania inwestycji okresowe pogorszenie warunków akustycznych 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
W MIEJSCOWOŚCI RECZKÓW NOWY 

Bezpośrednie  ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

 zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Pośrednie  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Skumulowane  brak oddziaływania negatywnego w przypadku jednoczesnego wdrażania kilku zadań  

 w połączeniu z efektami realizacji pozostałych zadań nastąpi ograniczenie zużycia energii i tym 
samym emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Krótkoterminowe  brak oddziaływań  

Średnioterminowe  zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na etapie eksploatacji 

Długoterminowe  zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na etapie eksploatacji  

 poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Stałe  ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

 poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Chwilowe  brak oddziaływań  

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW W GOSPODARSTWACH 
INDYWIDUALNYCH 

Bezpośrednie  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienia emisji spalin i hałasu z urządzeń i 
maszyn, powstawanie odpadów  

 skutkiem realizacji inwestycji będzie wyposażenie mieszkań w infrastrukturę sprzyjającą 
ochronie środowiska, a zwłaszcza zasobów wodnych 

Pośrednie  wzrost wartości rynkowej budynków i przestrzeni  
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Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Wtórne  wzrost świadomości ekologicznej użytkowników  

 poprawa standardu życia 

Skumulowane  możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań w przypadku realizacji kilku zadań 
równocześnie - planuje się stworzenie harmonogramu niekolidujących robót inwestycyjnych  

Krótkoterminowe  w fazie budowy– tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po 
zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane 

Średnioterminowe  wymuszenie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

 poprawa standardu życia 

Długoterminowe  wymuszenie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

 poprawa standardu życia 

Stałe  korzyści ekologiczne: racjonalizacje gospodarki wodno-ściekowej w gminie, racjonalne 
wykorzystywanie zasobów wód podziemnych 

 wzrost wartości rynkowej budynków i przestrzeni 

 poprawa standardu życia 

Chwilowe  w sytuacjach awaryjnych może nastąpić wyciek wody lub ścieków i potencjalne uszkodzenie 
terenu, na którym wystąpiła awaria  

INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Bezpośrednie  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienia emisji spalin i hałasu z urządzeń i 
maszyn, powstawanie odpadów  

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię uzyskiwaną z konwencjonalnych źródeł ciepła 

 zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Pośrednie  poprawy stanu powietrza atmosferycznego w wyniku zmniejszonego zapotrzebowania na 
energię ze źródeł konwencjonalnych 

Wtórne  ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (m. in. CO2, SO2) do 
środowiska - dodatni efekt ekologiczny 

 wzrost świadomości ekologicznej użytkowników  

 poprawa standardu życia 

Skumulowane  brak oddziaływania negatywnego w przypadku jednoczesnego wdrażania kilku zadań 

 w połączeniu z efektami realizacji pozostałych zadań nastąpi ograniczenie zużycia energii i tym 
samym emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Krótkoterminowe  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienie emisji spalin i hałasu z urządzeń i 
maszyn, powstawaniem odpadów  
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Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Średnioterminowe  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię uzyskiwaną z konwencjonalnych źródeł ciepła 

Długoterminowe  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię uzyskiwaną z konwencjonalnych źródeł ciepła 

 poprawa standardu życia 

Stałe  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię uzyskiwaną z konwencjonalnych źródeł ciepła 

 poprawa standardu życia  

Chwilowe  podczas niespodziewanej awarii - wystąpienie sytuacji awaryjnej jest mało prawdopodobne, 
gdyż nowoczesne, powszechnie stosowane systemy solarne posiadają odpowiednie 
zabezpieczenia 

MODERNIZACJA I ROZWÓJ SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ GPZ WEDŁUG 
POTRZEB 
(ZADNIE ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO) 

Bezpośrednie  podczas przeprowadzania inwestycji możliwość wystąpienia zwiększonej emisji spalin i hałasu 
z urządzeń i maszyn, powstawanie odpadów  

 podczas eksploatacji związane z polem elektromagnetycznym: linie elektromagnetyczne o 
napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 
37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół 
zamyka się w granicach obiektu 

Pośrednie  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Wtórne  poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny  

 wzrost świadomości ekologicznej użytkowników  

 poprawa standardu życia 

Skumulowane  w połączeniu z efektami realizacji pozostałych zadań nastąpi ograniczenie zużycia energii i tym 
samym emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Krótkoterminowe  brak oddziaływań 

Średnioterminowe  podczas eksploatacji związane z polem elektromagnetycznym: linie elektromagnetyczne o 
napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 
37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół 
zamyka się w granicach obiektu 

Długoterminowe  związane z polem elektromagnetycznym 

 poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 
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Kierunek działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Stałe  podczas eksploatacji związane z polem elektromagnetycznym: linie elektromagnetyczne o 
napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 
37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół 
zamyka się w granicach obiektu 

 poprawa stanu sanitarnego powietrza - dodatni efekt ekologiczny 

Chwilowe  podczas niespodziewanej awarii - wszelkie negatywne oddziaływania będą niezwłocznie 
eliminowane przez odpowiednie służby 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych  
Oddziaływania skumulowane mogą wystąpić w przypadku jednoczesnego wdrażania 

kilku zadań przewidzianych do realizacji. Jest to jednak kwestia uzależniona od 
harmonogramu prowadzonych robót i na obecnym etapie trudna do zidentyfikowania. Na tą 
chwilę przewiduje się, że zakres i skala planowanych w "Programie..." inwestycji nie 
powoduje ryzyka skumulowania oddziaływań – realizacja zadań będzie rozłożona w czasie, 
inwestycje będą prowadzone przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i minimalizacji 
uciążliwości ich prowadzenia.  

Aby uniknąć uciążliwości związanych z oddziaływaniami skumulowanymi należy 
dokładnie ustalić harmonogram prac oraz na bieżąco informować z określonym 
wyprzedzeniem zainteresowane strony (tj. mieszkańców, administratorów sieci 
infrastrukturalnych) o zamiarze prowadzenia prac budowlanych. Korzystne dla środowiska 
naturalnego oraz zdrowia lokalnej społeczności jest także łączenie realizacji poszczególnych 
prac na tych samych obiektach przez różnych administratorów, w tym samym czasie - np. 
podczas modernizacji nawierzchni odcinka drogi można wykonać wszystkie planowane prace 
na sieciach infrastruktury, zlokalizowanych w pasie drogowym.  

6.3. Wpływ realizacji zapisów "Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Aleksandrów..." na poszczególne komponenty środowiska  

Większość zapisanych w Programie Ochrony Środowiska inwestycji jest obecnie 
w fazie koncepcji – brak jesz szczegółowych lokalizacji, rozwiązań technologicznych, zakresu 
prac itp. W związku z powyższym nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowej analizy 
oddziaływania na środowisko. Dla inwestycji mogących oddziaływać na środowisko zostaną 
sporządzone raporty oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana 
dokumentacja techniczna i ustalony zakres inwestycji. 
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Cele ochrony  Zakazy  

Sulejowski Park Krajobrazowy 

 ochrona najcenniejszych fragmentów naturalnej przyrody, wybitnych walorów 
krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego 

 zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, pełni różnorodności 
biologicznej oraz trwałości i równowagi procesów przyrodniczych 

 harmonizowanie dotychczasowych form użytkowania terenu i działalności 
gospodarczej z uwarunkowaniami przyrodniczymi, krajobrazowymi 
i kulturowymi 

Zakazy dla SPK nie obowiązują w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi II SA/Łd 267/15. 

Oddziaływanie inwestycji: Obszar Sulejowskiego Parku Krajobrazowego zajmują głównie tereny przyrzeczne gminy Aleksandrów. W większości działania inwestycyjne są 
planowane na terenach zainwestowanych, zamieszkałych. Inwestycje nie będą naruszać celów ochrony, ponieważ nie będą wpływać na zmiany w najcenniejszych 

fragmentach SPK, zmiany krajobrazowe i dziedzictwa kulturowego.  

Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu 

1.ustalenia dla ekosystemów leśnych:  

 utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz sprzyjanie tworzeniu 
zwartych kompleksów leśnych 

 zachowanie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia różnorodności 
biologicznej  

 zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i 
nieprzeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów, na których występują 
nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, 
grzybów i zwierzą związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca 
pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych 
wartościach krajobrazowych  

 zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz 
muraw kserotermicznych i napiaskowych  

 pozostawianie drzew o charterze pomnikowych, drzew dziuplastych, części 
drzew obumarłych aż do ich całkowitego rozkładu 

 wykorzystania lasów do celów rekreacyjno -krajoznawczych i edukacyjnych w 
oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki 
edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i 
edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem  

 utrzymanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnianiem 
możliwości migracji dużych ssaków  

 zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów  

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych 

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub 
remontem urządzeń wodnych 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – 
błotnych 



Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Ochrony Środowiska  
dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"  

42 
 

 utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk 
wilgotnych i bagiennych  

2. ustalenia dla ekosystemów nieleśnych:  

 ochronę zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz 
utrzymanie zróżnicowanego kraju rolniczego poprzez ochroną istniejących 
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych  

 utrzymanie trwałych użytków zielonych  

 zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien, oczek wodnych, obszarów wodno-
błotnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz 
obszarów źrdódłowiskowych cieków 

 zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów 

 prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów 
zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je zwierząt, zwłaszcza ptaków  

 utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego zachowania różnorodności 
biologicznej  

 zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych  
3. ustalenia dla ekosystemów wodnych: 

 zachowanie naturalnych zbiorników wód powierzchniowych, oczek wodnych, 
starorzeczy oraz obszarów źródłowiskowych cieków wraz z ich naturalną 
obudową biologiczną  

 utrzymanie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz zbiorników wodnych 
w postaci pasów szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej odbudowy 
biologicznej, celem ograniczenia spływu substancji biogennych z pół uprawnych  

 prowadzenie pac regulacyjnych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla 
rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki 
utrzymanie rzek 

 zachowanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodna celem 
zachowania dróg migracji organizmów 

 zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów 

 zwiększenie retencji wodnej, odtwarzanie funkcji obszarów źródliskowych o 
dużych zdolnościach retencyjnych. 

Oddziaływanie inwestycji: Piliczański OChK zajmuje południowo-wschodnią część gminy. Zadania inwestycyjne zaplanowane są na terenach już zainwestowanych, 
w większości są to miejscowości (inwestycje w centrach miejscowości lub na konkretnych obiektach) oraz ciągi komunikacyjne (inwestycje liniowe np. drogi).  

Na terenie OChK inwestycje będę prowadzone w taki sposób, aby nie naruszać zakazów ustanowionych dla tego obszaru. Inwestycje podejmowane na tym obszarze będę 
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to inwestycje w zamierzeniu proekologicznym - nie będą podejmowane żadne konfliktowe inwestycje. Przejściowe oddziaływania na Piliczański OCHK mogą dotyczyć 
głównie fazy przeprowadzania inwestycji (np. budowy) i zostaną usunięte po jej przeprowadzeniu i uprzątnięciu terenu.  

rezerwaty przyrody: Jaksonek i Diabla Góra 

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, 

siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 

kulturowymi lub walorami krajobrazowymi 

 budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, 
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody 

 chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, 
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt 
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień 
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu 

 polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach 
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody 

 pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów 

 użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania 
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników 
przyrody 

 zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą 
ochronie przyrody; 

 pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu 

 niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów 

 palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym 
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez organ uznający obszar za 
rezerwat przyrody; 

 prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych w planie ochrony 

 stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów 

 zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody 

 amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub 
zadaniach ochronnych 

 ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem 
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez organ uznający obszar za rezerwat 
przyrody 

Oddziaływanie inwestycji: Rezerwaty położone są na terenach leśnych, w zwartych kompleksach, w ich centrach. W związku z powyższym, żadne prace inwestycyjne nie 
są zaplanowane i nie będą wykonywane na terenach w/w rezerwatów. 
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pomniki przyrody 

Pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. 
W stosunku do pomników przyrody obowiązują zakazy na podstawie prawa 

miejscowego w zakresie zgodnym z obowiązującą ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). 

Oddziaływanie inwestycji: W wyniku przeprowadzenia prac inwestycyjnych na terenie gminy istniejące pomniki przyrody nie będą narażone na łamanie zakazów 
wprowadzonych w celu ich ochrony. Inwestycyjne prowadzone będą poza obszarem lokalizacji pomników przyrody. 

użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne podlegają ochronie prawnej. 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac  związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby 

 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości 

 zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany służą innym celom niż 
ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
gospodarki  rybackiej 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych 

 likwidowania, małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-
błotnych 

 budowy budynków, budowli obiektów małej architektury i tymczasowych 
obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony 
bądź spowodować degradację krajobrazu 

Oddziaływanie inwestycji: Użytki ekologiczne znajduje się na terenach niezagospodarowanych, często trudnodostępnych, gdzie nie planuje się przeprowadzania 
inwestycji. Ze względu na charakter obszarów ewentualne inwestycje byłyby trudne bądź niemożliwe do przeprowadzenia. 
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Oddziaływanie planowanych inwestycji na obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

Natura 2000: Dolina Czarnej PLH260015 i Dolina Środkowej Pilicy PLH100008: 

Celem utworzenia Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie 
różnorodności biologicznej krajów Unii Europejskiej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej flory i fauny na jej terytorium. Na obszarach NATURA 2000, nie podlega 
ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie 
zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, ani nie 
wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000.  

Na obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 zabrania się 
podejmowania działań mogących: 

 w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt,  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
NATURA 2000, 

 pogorszyć integralność Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
Przedmiotem ochrony na terenach Natura 2000 występujących w gminie 

Aleksandrów są: siedliska wymienione w załączniku I i gatunki wymienione w załączniku II, 
IV, V Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - konkretnym obszarze Natura 2000 - konkretne 
siedliska przyrodnicze i gatunki (rośliny, zwierzęta inne niż ptaki).  

Integralność obszaru, to spójność jego czynników strukturalnych i funkcjonalnych 
umożliwiająca uzyskanie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, dla 
których ochrony wyznaczono dany obszar.  

Pojęcie spójności sieci obszarów Natura 2000 definiuje się jako kompletność zasobów 
przyrodniczych w sieci i zachowanie powiązań funkcjonalnych między poszczególnymi 
elementami sieci (czyli obszarami Natura 2000) na poziomie regionu biogeograficznego, 
gwarantujących utrzymanie we właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków. Spójność odnosi się do powiązań pomiędzy obszarami Natura 2000, a więc do 
korytarzy ekologicznych warunkujących ciągłość przestrzenną tego systemu.  
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Oddziaływanie planowanych inwestycji na obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000: Dolina Czarnej PLH260015 i Dolina 

Środkowej Pilicy PLH100008: 

Wyszczególnienie  Dolina Środkowej Pilicy PLH100008  Dolina Czarnej PLH260015 

Plan zadań 
ochronnych 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 
7 marca 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008  
(Dz. Urz. województwa łódzkiego z 2014 r. poz. 1235) 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 
z dnia 29 kwietnia 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015  

(Dz. Urz. województwa łódzkiego z 2014 r. poz. 2136) 

opis obszaru na 
terenie gminy 
Aleksandrów 

Obszar obejmuje koryto rzeki Pilicy oraz jej najbliższe sąsiedztwo, 
w zdecydowanej większości są to tereny niezagospodarowane, 

niezamieszkałe tereny łąkowe i leśne. Zamieszkałe tereny w obszarze 
Natura 2000 to fragmenty miejscowości Ostrów nad Pilicą oraz 

Justynów. 

Obszar obejmuje koryto rzeki Czarnej oraz jej najbliższe sąsiedztwo, są to 
tereny niezamieszkałe, łąkowe oraz leśne. 

zadania 
wykonywane na 

obszarze 

Zadania zaplanowane w "Programie Ochrony Środowiska..." 
realizowane w obszarze: przebudowa drogi Marianów - Justynów, 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach 
indywidualnych i inwestycje w odnawialne źródła energii (w razie 

zainteresowania indywidualnych gospodarstw). 

Żadne z zadań zaplanowanych w "Programie Ochrony Środowiska..." nie 
będzie realizowane na obszarze Natura 2000 Dolina Czarnej w obrębie 

gminy Aleksandrów - planowane remonty odcinków dróg nie będą 
przeprowadzane na obszarze chronionym. 

cele ochrony 

Większość działań inwestycyjnych będzie prowadzona na terenach 
zurbanizowanych, już przekształconych, np. modernizacja dróg - na 

szlakach już istniejących, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i 
odnawialnych źródeł energii - tylko na terenach gospodarstwach 

indywidualnych.  
Na terenach leśnych, łąkowych itp. inwestycje będą ograniczone do 

wąskiego pasa prowadzenia inwestycji. Budowa infrastruktury 
turystycznej będzie odbywać sie w miejscach wyznaczonych, przy 

istniejących i modernizowanych szlakach komunikacyjnych. Realizacja 
zadań na etapie budowy może wiązać sie z zwiększonym 

oddziaływaniem hałasu, emisji spalin z urządzeń, powstawaniem 
odpadów - w związku z czym planuje sie ewentualne organizowanie 

placu budowy inwestycji poza terenem pod ochroną.  
Inwestycje na etapie eksploatacji nie powinny naruszać celów ochrony 
wyznaczonych dla obszaru. Oddziaływania będą związane z ewentualną 
zwiększoną presją turystyczną, z drugiej strony jednak będą prowadziły 

Realizacja projektu "Programu Ochrony Środowiska..." nie naruszy celów 
ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej. 
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do usystematyzowania ruchu turystycznego. 
Planowane przedsięwzięcia nie będą powodować opóźnienia lub 

przerwania procesu osiągania celów ochrony obszaru.   

przedmiot ochrony 

Żadna z inwestycji nie powinna naruszyć siedlisk wyznaczonych na 
obszarze (stan zachowania siedlisk w SDF określono na dobry lub średni) 

- przedsięwzięcia nie będą powodować utraty, bądź fragmentacji 
siedlisk przyrodniczych oraz miejsc bytowania, żerowania i lęgu 
gatunków fauny. Planowane przedsięwzięcia nie będą zaburzać 

równowagi, rozmieszczenia gatunków, które są wskaźnikami 
właściwego stanu ochrony oraz zaburzać czynników sprzyjających 

utrzymania właściwego stanu ochrony obszaru.  

Realizacja projektu "Programu Ochrony Środowiska..." nie naruszy 
przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej. 

integralność 
obszarów 

Planowane inwestycje nie naruszą integralności obszaru Natura 2000 
Dolina Środkowej Pilicy - nie przewiduje sie naruszenia struktur 

i procesów ekologicznych, które są warunkiem do trwałego 
i prawidłowego funkcjonowania siedlisk przyrodniczych.  

Realizacja projektu " Programu Ochrony Środowiska..." nie naruszy 
integralności obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej. 

spójność 
Europejskiej Sieci 

Ekologicznej 
Natura 2000 

Spójność pomiędzy obszarami Natura 2000 - tworzącymi korytarze 
ekologiczne - (np. z obszarem Natura 2000 Dolina Czarnej) nie zostanie 

naruszona poprzez realizacje zadań na obszarze gminy.  

Realizacja projektu " Programu Ochrony Środowiska..." nie naruszy 
spójności Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

 
Oddziaływanie planowanych inwestycji na elementy przyrody:  

Element 
przyrody 

Zakazy Oddziaływanie inwestycji 

ochrona 
gatunkowa roślin, 

zwierząt 
i grzybów 

W zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów obowiązują następujące akty prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1348), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. 2014, poz. 1409), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408). 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie trwałego zachowania gatunków roślin, zwierząt 
występujących w przyrodzie w stanie dzikim oraz gatunków grzybów. Ochroną gatunkową objęte są 
gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem w wyniku zmian zachodzących w środowisku determinowanych 
działalnością człowieka, odgrywających istotną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
zabrania: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania i chwytania, umyślnego niszczenia ich jaj i form 

Zarówno na etapie realizacji jak 
i eksploatacji inwestycji realizowanych na 

terenie gminy nie będą podejmowane 
działania, których skutkiem byłoby 
naruszenie katalogu w/w czynności 

zabronionych w odniesieniu do 
podlegających ochronie zarówno 

całkowitej jak i częściowej gatunków 
dziko występujących chronionych roślin, 

zwierząt i grzybów. Inwestycje nie wpłyną 
w sposób znaczący na populacje 

gatunków, z uwagi na fakt braku dużych 
inwestycji prowadzonych na terenach 
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rozwojowych, transportu, chowu, zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów 
gatunków, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 
migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, 
tarlisk, zimowisk i innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, zdobywania, 
oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków, wwożenia z zagranicy i wywożenia 
poza granicę państwa okazów gatunków, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na 
inne miejsca, umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. Rozporządzenie wprowadza też 
szczegółowe odstępstwa od zakazów.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
określa gatunki roślin objętych ochroną ścisłą (z wyszczególnieniem gatunków) wymagających ochrony 
czynnej, gatunki roślin objęte ochroną częściową, gatunki roślin objęte ochroną częściową, które mogą być 
pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania a także gatunki roślin wymagających ustalenia stref ochrony 
ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref. W stosunku do dziko występujących roślin należących do 
gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, wprowadza się zakazy: umyślnego niszczenia, umyślnego 
zrywania lub uszkadzania, niszczenia ich siedlisk, pozyskiwania lub zbioru, przetrzymywania lub posiadania 
okazów gatunków, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów 
gatunków, wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, umyślnego 
przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, umyślnego wprowadzania do 
środowiska przyrodniczego.  
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w lp. 301 w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy: przetrzymywania okazów gatunków; 
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub transportu okazów gatunków. Rozporządzenie 
wprowadza też szczegółowe odstępstwa od zakazów.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 
określa gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną ścisłą, ochroną częściową, ochroną 
częściową, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania a także gatunki dziko 
występujących grzybów wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych 
stref. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub 
częściową, wprowadza się zakazy: umyślnego niszczenia, umyślnego zrywania lub uszkadzania, niszczenia 
ich siedlisk, pozyskiwania lub zbioru, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków, zbywania, 
oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, wwożenia z zagranicy i 
wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego 
przebywania na inne miejsca, umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.  
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową 
obowiązują następujące zakazy: umyślnego niszczenia, umyślnego zrywania lub uszkadzania, niszczenia ich 
siedlisk, pozyskiwania lub zbioru, umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym, umyślnego 
wprowadzania do środowiska przyrodniczego. W stosunku do innych niż dziko występujących grzybów 

niezurbanizowanych. 
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należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się zakaz umyślnego 
wprowadzania do środowiska przyrodniczego. Rozporządzenie wprowadza też szczegółowe odstępstwa od 
zakazów.  

drożność 
korytarzy 

ekologicznych 
i zadrzewień 

Przy zachodniej granicy gminy przebiega główny korytarz ekologiczny: Dolina Pilicy Południowa, a inne 
korytarze lokalne występują m.in. w rejonie cieków powierzchniowych. 

Nie przewiduje się działań, które mogłyby 
naruszyć drożność i funkcjonowanie 
ekologicznych korytarzy lądowych 

i wodnych.  

ekosystemy 
wodno-błotne, 
łąki i torfowiska 

Obszary wodno-błotne stanowią, wraz z obszarami leśnymi, podstawowe układy przyrodnicze, które 
spełniają funkcje, min.: hamują odpływ wód podziemnych do rzek, retencjonują wody podziemne 
i powierzchniowe, oczyszczają wody, akumulują ograniczony węgiel i azot, podtrzymuj i wzbogacają 
różnorodność form życia.  
W „Strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych w Polsce" określono cele nadrzędne dla takich obszarów: 

 zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych dotychczas 
obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych, 

 zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych, 

 restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych.  
Ochrona ta powinna być realizowana w odniesieniu do całych ekosystemów, jak i pojedynczych elementów 
składających się na różnorodność biologiczną: biotopów wodno-błotnych, zbiorowisk roślinnych, a także 
cennych gatunków fauny i flory. 

Nie przewiduje się działań, które mogłyby 
pogarszać stan środowiska w obszarach  

wodno-błotnych oraz na ternach 
podmokłych.  

krajobraz - 

Nie planuje się inwestycji ingerujących 
w krajobraz. Inwestycje wykonane na 

terenach zurbanizowanych będę miały 
pozytywny wpływ na krajobraz, ponieważ 

w wyniku ich przeprowadzania zostaną 
odpowiednio zagospodarowane oraz 
dostosowane do pełnienia nowych 

funkcji tereny zaniedbane oraz tereny, 
gdzie infrastruktura techniczna będzie 
zmodernizowana i służąca poprawie 

środowiska. Zadania przewidują również 
wzrost jakości przestrzeni publicznych.  
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wody 
powierzchniowe 
i podziemne oraz 
odprowadzenie 
i oczyszczanie 

ścieków (w tym 
wód 

deszczowych) 

Cele środowiskowe i zasady ochrony wód określa art. 38 ustawy „Prawo wodne”  
z dnia 18.07.2001 (Dz. U. z 2012, poz. 145). Wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla 
zwierząt i roślin podlegają ochronie. Celem ich ochrony jest utrzymanie oraz poprawa ich jakości oraz 
biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Cele powinny być osiągane 
poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju. Działania te 
w szczególności powinny polegać na stopniowej redukcji i w konsekwencji eliminacji zanieczyszczeń 
szkodliwych dla środowiska wodnego. W obu przypadkach wskazano na konieczność utrzymania co 
najmniej dobrego stanu chemicznego wód.  
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, na podstawie art. 4 RDW (dyrektywa 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna), określone zostały 
cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, obszarów chronionych oraz wód podziemnych. Zgodnie 
z zapisami w/w dokumentu, dla naturalnych części wód celem środowiskowym będzie osiągnięcie co 
najmniej dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla silnie zmienionych oraz sztucznych części wód - co 
najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Dla wód podziemnych określono następujące główne cele 
środowiskowe: zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, zapewnienie równowagi 
pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia 
znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek 
działalności człowieka. W każdej strefie ochrony wód obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia określone 
odrębnie dla każdego ujęcia. Znajdują się one w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przez 
uprawnione urzędy. Dla ujęć wód podziemnych określona jest strefa ochrony bezpośredniej. Nakazy w 
strefie bezpośredniej dotyczą m.in.: konieczności ogrodzenia strefy w ustanowionych granicach, 
zagospodarowania strefy zgodnie z projektem i utrzymywania na nim bezwzględnej czystości, zapewnienia 
odprowadzenia wód opadowych tak, aby nie przedostały się do obudowy studni.  
W strefach bezpośredniej ochronnych ujęcia wody wprowadza się następujące zakazy m.in.: budownictwa 
nie związanego ściśle z pracą wodociągu, zajmowania terenu na inne cele poza ujmowaniem wody, 
zamieszkiwania ludzi, wprowadzania i pobytu zwierząt, rolniczego i ogrodniczego wykorzystywania terenu, 
lokalizacji zbiorników i rurociągów do magazynowania lub transportu produktów ropopochodnych, olejów, 
materiałów łatwopalnych itp., wjazdów pojazdów poza niezbędnymi do usuwania awarii lub wykonywania 
remontów urządzeń służących do poboru wody.  

Inwestycje zawarte w projekcie 
"Programu Ochrony Środowiska..." nie 

będą powodować negatywnych skutków i 
oddziaływań na wody podziemne i 

powierzchniowe. Działania dotyczące 
budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków są inwestycjami 
proekologicznymi i nie przyniosą 

negatywnych skutków.  
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oddziaływania 
pól 

elektromagnetyc
znych na tereny 

zabudowy 
mieszkaniowej 

oraz miejsca 
dostępne dla 

ludności 

Zasady ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych reguluje Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 
Ochrona przed niekorzystnym działaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez: 

 utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego poniżej 
dopuszczalnego lub  co najwyżej na poziomie dopuszczalnym, 

 zmniejszenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Nie przewiduje się realizacji inwestycji, 
które byłyby potencjalnymi emitorami 

pól elektromagnetycznych i miałyby 
znaczący wpływ na tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz miejsca dostępne dla 
ludności. 

gospodarkę 
odpadami 

- 

W ramach "Programu Ochrony 
Środowiska..." nie przewiduje się 

realizacji inwestycji, które związane 
byłyby z gospodarowaniem odpadami 

w gminie. Należy zaznaczyć, że racjonalna 
gospodarka oraz prowadzenie 

selektywnej zbiórki i odzysk surowców, 
według zasady "zaśmiecający płaci", 
stanie się przyczyną poprawy jakości 

środowiska. 

klimat - 

„Program Ochrony Środowiska …” nie 
przewiduje inwestycji, która miałby 

znaczący wpływ na zmianę klimatu gminy 
i jej otoczenia. 

poziom hałasu - 

Najbardziej uciążliwe dla otoczenia będą 
prace związane z modernizacją dróg. 
Roboty drogowe o dużej koncentracji 

sprzętu budowlanego powodują istotne 
pogorszenie klimatu akustycznego 

w otoczeniu miejsca ich realizacji nawet 
do 25 m - 83,4 dB(A), 50 m - 73,7 dB(A), 
100 m - 58,3 dB(A), 200 m - 48,9 dB(A). 

Po przeprowadzeniu inwestycji 
uciążliwości nie będę już takie znaczne. 
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ryzyko 
wystąpienia 
poważnych 

awarii 

Przez pojęcie poważnych awarii rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję 
powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania, lub transportu w których występuje jedna 
lub więcej niebezpiecznych substancji prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  
W celu przeciwdziałania poważnym awariom organy Inspekcji Ochrony Środowiska: prowadzą kontrole 
podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, prowadzą szkolenia 
dla organów administracji oraz podmiotów w/w, badają przyczyny powstawania oraz sposoby likwidacji 
skutków poważnych awarii dla środowiska, prowadzą rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku, w 
rozumieniu przepisów o ochronie środowiska ,prowadzą rejestr poważnych awarii. 

Zadania w ramach projektu "Programu 
Ochrony Środowiska..." zmierzają do 

poprawy stanu infrastruktury technicznej, 
żeby zmniejszyć ryzyko awarii i 

niekorzystnych skutków dla środowiska, 
np. wycieku substancji ropopochodnych 

lub niebezpiecznych na drogach 

 
Oddziaływanie inwestycji na ludzi: 

Element  Oddziaływanie inwestycji 

zdrowie i życie 
ludzi 

Większość zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie i życie ludzi, ponieważ w ich wyniku 
zmniejszą się niekorzystne oddziaływania np. zmniejszenie uciążliwości hałasu czy emisji spalin w wyniku modernizacji dróg, oszczędne gospodarowanie 

wodą w wyniku przeprowadzenia inwestycji rozbudowy przydomowych oczyszczalni ścieków, oszczędność ciepła w wyniku termomodernizacji 
i budowy nowych budynków, powstawanie miejsce do rekreacji i wypoczynku, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii itp.  

Projekty przewidziane do realizacji na terenie gminy nie będę miały znaczącego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi, ponieważ są to zadania głównie 
budowlane, odbywające się z zamkniętym, zazwyczaj niewielkim obszarze, ograniczające swoje oddziaływanie do danego obiektu, terenu lub jego 

najbliższego otoczenia. Przy zachowaniu przepisów BHP oraz postępowania przy prowadzeniu inwestycji budowlanych nie powinno dojść do sytuacji, 
w których narażone byłoby zdrowie i życie ludzi. 
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7. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji POŚ 

Prawidłowo realizowany rozwój przestrzenny gminy powinien uwzględniać ochronę 
środowiska naturalnego oraz eliminować wszystkie zagrożenia mogące zakłócić jego 
funkcjonowanie. 

Część obiektów i form zagospodarowania przestrzeni, w stosunku do których 
przewidziano zadania inwestycyjne zapisane w „Programie Ochrony Środowiska …”, już 
istnieje. Obecny dokument uwzględnia głównie zmiany dotyczące podniesienia atrakcyjności 
terenów gminy oraz aktywizacji obszarów, zarówno w aspekcie gospodarczym, społecznym, 
jak i środowiskowym.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku braku 
realizacji ustaleń "Programu..." to:  

 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 postępująca degradacja gleb, 

 postępująca degradacja zasobów przyrodniczych oraz walorów kulturowych, 

 degradacja walorów krajobrazu, 

 pogorszenie jakości powietrza, 

 wzrost zużycia surowców i wody, 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców.  
Należy zatem przyjąć, że ewentualne negatywne skutki dla środowiska byłyby większe 

przy braku realizacji zamierzeń omawianego dokumentu. Ponadto, z uwagi na fakt 
konieczności dostosowania zapisów „Programu…” do obecnych przepisów i norm prawnych, 
nie byłoby zasadne zaniechanie realizacji postanowień omawianego dokumentu. 
Zaniechanie działań negatywnie wpływałoby na dalszy rozwój przestrzenny gminy, a co za 
tym idzie także na rozwój społeczny i gospodarczy – zmniejszenie atrakcyjności gminy.  
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8. Propozycje rozwiązań alternatywnych służących 
zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensacji przyrodniczej 
negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją 
projektu POŚ 

Działania łagodzące to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet eliminacji 
negatywnego oddziaływania  na element środowiska społecznego lub przyrodniczego.  

Działania kompensujące to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, których celem jest kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania 
na środowisko, jakie jest spowodowane realizacją tego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 41 
ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt kompensacji przyrodniczej może być zawarty 
w prognozie oddziaływania na środowisko planów, programów i strategii. Natomiast zgodnie 
z art. 75 powyższej ustawy kompensacja przyrodnicza może być realizowana tylko wówczas, 
gdy „ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa”.  

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z 
uwzględnieniem lat 2020-2023" nie jest konkretnym opracowaniem określającym 
szczegółowo planowane działania na terenie gminy. Jak wykazano w powyższych rozdziałach 
większość zaproponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto dokument 
przedstawia ogólne propozycje inwestycji i w związku z tym brak jest możliwości 
precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.  

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać 
na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie 
infrastruktury komunalnej: inwestycje wodociągowe, budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków i rozbudowa dróg. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można 
ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, 
ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie 
w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, 
uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie 
eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.  

Do rozwiązań zapobiegających lub ograniczających ewentualne negatywne 
oddziaływania na środowisko należą:  

 zminimalizowanie konieczności wycinki drzew związanych z nowymi inwestycjami – 
lokalizacja inwestycji powinna w jak najmniejszym stopniu odbywać sie kosztem 
istniejącego drzewostanu 

 zaplanowanie miejsc do nasadzeń drzew, niekolidujących z planami 
zagospodarowania przestrzennego 

 zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi 
odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji  

 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – 
korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie 
działań do pory dziennej 

 wprowadzania nasadzeń w obszarach o zwieszonym ruchu kołowym, w celu ochrony 
przed hałasem komunikacyjnym, związanym np. ze zwiększeniem presji turystycznej  
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 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 
budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi 
na zmiany warunków siedliskowych 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych 

 prowadzenie kontroli zakładów przemysłowych w zakresie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, ścieków 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 
W stosunku do konkretnych inwestycji należy przewidzieć odrębne działania 

zapobiegające naruszeniom zasobów środowiskowych. I tak:  

 realizacja zadań rozbudowy infrastruktury sieciowej – wodociągowej i przydomowych 
oczyszczalni ścieków- (opracowanie koncepcji budowy zgodnej z warunkami 
ukształtowania terenu i rzeczywistymi potrzebami długoterminowymi, odpowiednie 
zabezpieczenie terenu prac ziemnych, właściwe postępowanie ze sprzętem, 
powstałymi odpadami, przestrzeganie dziennej pory prowadzenia prac, odtworzenie 
szaty roślinnej naruszonej w czasie budowy) 

 realizacja zadań modernizacji i rozbudowy dróg (dopasowanie technologii, 
zabezpieczenie spływu z nawierzchni jezdni, odpowiednie zabezpieczenie terenu prac 
ziemnych, odpowiednie zabezpieczenie krzyżujących się instalacji, właściwe 
postępowanie ze sprzętem, powstałymi odpadami, przestrzeganie dziennej pory 
prowadzenia prac, odtworzenie szaty roślinnej naruszonej w czasie budowy, budowy 
przejść dla zwierząt) 

 realizacja zadań termomodernizacji obiektów i wymiany źródeł ciepła (opracowanie 
technologii, dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, korzystanie 
z nowoczesnych technologii i urządzeń niskoemisyjnych)  

 realizacja zadania usuwania azbestu (stosowanie się do przepisów BHP oraz 
przepisów związanych z właściwą rozbiórką, składowaniem i wywozem materiałów 
zawierających azbest, wykonywania zadania przez wyspecjalizowane podmioty). 

Prace budowlane wykonane pod nadzorem archeologa i w uzgodnieniu z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska, Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków wyeliminują ewentualny wpływ na obiekty chronione. 

Projekt "Programu…” nie zawiera rozwiązań służących kompensacji ewentualnych 
negatywnych oddziaływań na środowisko. Ze względu na specyfikę terenu, który jest 
przedmiotem opracowania, a także ze względu na specyfikę proponowanych działań, braku 
rozwiązań służących kompensacji przyrodniczej nie można jednak oceniać jako wady 
opracowania, gdyż nie przewiduje się w wyniku jego realizacji powstania istotnych sytuacji 
konfliktowych.  

W wyniku realizacji ustaleń „Programu…” nie zaistnieją straty w obszarach 
chronionych położonych w granicach gminy i jej sąsiedztwie.  

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów 
wrażliwych, dlatego przy niektórych inwestycjach należy rozważać warianty alternatywne tak 
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać:  

 warianty lokalizacji, 

 warianty konstrukcyjne i technologiczne, 

 warianty organizacyjne, 
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 wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant "0". Wariant "0" nie oznacza, że nic 
się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować 
konsekwencje środowiskowe.  
W przypadku realizacji jakichkolwiek inwestycji (np. w infrastrukturze technicznej) 

możliwe jest osłabienie poszczególnych komponentów środowiska w trakcie jej realizacji, ale 
po jej przeprowadzeniu szkody automatycznie zostaną naprawione. Oceniając wpływ na 
różne elementy środowiska należy zauważyć, że zmiany pozytywne będą istotne 
i zauważalne, podczas gdy prognozowane zmiany negatywne będą raczej o niewielkiej skali 
oddziaływania. Dlatego też, w tym kontekście, trudno wskazywać rozwiązania alternatywne.  

Ponadto przed przeprowadzaniem konkretnej inwestycji inwestor zobowiązany jest 
do przeprowadzenia oceny możliwości lokalizacyjnych, zdobycia wymaganych prawem 
pozwoleń oraz wykonanie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli istnieje taka 
konieczność) wraz z przedstawieniem rozwiązań alternatywnych, ograniczających lub 
kompensujących poniesione straty środowiskowe.  

 

9. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę 
szkodliwego oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanego 
dokumentu 

W trakcie opracowywania "Prognozy..." nie stwierdzono istotnych niedostatków lub 
braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość jej wykonania. W trakcie prac nad 
"Programem Ochrony Środowiska..." opierano się na wszelkich dostępnych materiałach 
dotyczących opracowania diagnozy obecnego stanu środowiska gminy Aleksandrów oraz na 
dokumentach planistycznych gminy i innych podmiotów.  

Podczas wdrażania "Programu..." zakłada się wykorzystanie obecnie znanych 
i używanych metod, technik, technologii. Dlatego też schematy: oceny, wdrażania, ewaluacji, 
monitoringu jego wskaźników i finansowania „Programu...” zostały nakreślone.  

 

10. Oddziaływania transgraniczne POŚ 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku oraz 
z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje 
zlokalizowane blisko granic państwa, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar 
przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku.  

Gmina Aleksandrów nie jest położona w obszarze przygranicznym, a realizacja 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z 
uwzględnieniem lat 2020-2023" nie powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych 
skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.  

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach „Programu Ochrony 
Środowiska..." ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych 
przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny.  
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Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja „Programu Ochrony Środowiska…" nie 
wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
mogącego objąć terytorium innych państw.  

 

11. Informacje końcowe  

11.1. Metody wykorzystane przy opracowaniu „Prognozy…” i analizie 
"Programu Ochrony Środowiska..."  

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023” 
posłużono się następującymi metodami:  

 aby w pełni ocenić czy poddawany prognozie dokument zawiera elementy 
zapewniające ochronę środowiska kierujące się zasadą zrównoważonego rozwoju 
zbadano zgodność "Programu..." z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla 
(wspólnotowych, krajowych, wojewódzkich),  

 przeprowadzono analizę zgodności dokumentu z innymi dokumentami strategicznymi 
obowiązującymi na terenie gminy, 

 w bezpośrednim badaniu prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu 
"Programu..." posłużono się metodą sporządzenia matrycy interakcji: wpływ danej 
inwestycji na poszczególne komponenty środowiska naturalnego oznaczono 
określonym symbolem.  

Schemat przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  

określenie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko 
↓ 

identyfikacja stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w wyniku realizacji 
projektu Programu 

↓ 
identyfikacja kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska 

↓ 
sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary zależności  

w rozbiciu na poszczególne jego komponenty 
 
Niniejsza "Prognoza oddziaływania na środowisko..." została opracowana na 

podstawie zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano również 
informacje udostępnione przez: WIOŚ w Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego, Urząd Gminy w Aleksandrowie, a także posiadaną wiedzę i doświadczenia 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.  

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan ochrony środowiska na terenie gminy 
oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie.  
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11.2. Metody analizy realizacji skutków POŚ 

Zasadnicze znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji projektu "Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-
2023” posiada organ wykonawczy gminy. Projekt określa zasady oceny i monitorowania 
efektów jej realizacji (wskaźniki ilościowe i jakościowe), które pozwolą określić stopień 
realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku.  

Projekt "Programu...” jest dokumentem planistycznym, którego realizacja zależy od 
bardzo wielu czynników, nie tylko od możliwości inwestycyjnych gminy, ale też od planów 
i zasobów osób indywidualnych.  

 

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”, została 
opracowana zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” i stanowi element procedury 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze 
obszaru gminy.  

Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 41 ust. 2 w/w ustawy. Celem 
„Prognozy…” jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania „Programu…” 
na środowisko i stwierdzenie czy realizacja zawartych w niej założeń sprzyjać będzie ochronie 
środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. „Prognoza…” ma na celu określenie 
prawdopodobnych skutków realizacji „Programu…” na poszczególne komponenty 
środowiska w ich wzajemnym powiązaniu. Wpływ ten ma dotyczyć w szczególności: 
obszarów Natura 2000, bioróżnorodności przyrodniczej, roślin, zwierząt, ludzi, krajobrazu, 
wód, powierzchni ziemi, powietrza, klimatu, dóbr materialnych i dóbr kultury.  

Gmina Aleksandrów położona jest w południowo-wschodniej części województwa 
łódzkiego, w powiecie piotrkowskim. Powierzchnia gminy wynosi 144 km2, ludność to 4383 
mieszkańców (stan na 31.12.2014).  

Skrócona charakterystyka środowiska gminy Aleksandrów:  

 wskaźnik lesistości wynosi 33,8%, 

 obszary podlegające ochronie w gminie to: Sulejowski Park Krajobrazowy, Piliczański 
Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat leśno-florystyczny „Jaksonek”, Rezerwat 
przyrody „Diabla Góra”, Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000: 
Dolina Środkowej Pilicy i Dolina Czarnej, pomniki przyrody i użytki ekologiczne.  

 Obszar Gminy Aleksandrów lezy na terenie prowincji Wzniesień 
Południowomazowieckich. Obszar gminy przecinają dwie doliny rzek: Pilicy i Czarnej 
Malenieckiej  

 Gleby na terenie gminy są w większości pochodzenia mineralnego: gleby bielicowe, 
brunatno ziemne, a w sąsiedztwie cieków wodnych- gleby napływowe aluwialne i 
hydrogeniczne. 

 Główne rzeki przepływające przez Tereni gminy Aleksandrów to Pilica i Czarna 
Maleniecka. Gmina leży w zasięgu zbiornika wód podziemnych: GZWP 410 Zbiornik 
Opoczno.  
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W "Prognozie..." przeprowadzone analizę stanu aktualnego środowiska naturalnego 
w gminie oraz analizę zagrożeń dla jego poszczególnych komponentów. Przeanalizowano 
możliwy wpływ wskazanych do realizacji zadań na następujące elementy: obszary Natura 
2000, różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta i rośliny, wodę, powietrze, powierzchnie 
ziemi i gleby, przyrodę i krajobraz. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 
(bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, 
średnioterminowych, długoterminowych i stałych i chwilowych) przedstawione zostały 
w podziale na poszczególne grupy zadań. Ponadto wykazano wpływ inwestycji na: 

 poszczególne formy ochrony przyrody, 

 chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów,  

 na drożność korytarzy ekologicznych i zadrzewień, 

 ekosystemy wodno- błotne, łąki i torfowiska, 

 krajobraz,  

 na wody powierzchniowe i podziemne oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków 
(w tym wód deszczowych), 

 oddziaływanie pól elektromagnetycznych z urządzeń infrastruktury technicznej 
w terenach zabudowy mieszkaniowej oraz miejscach dostępnych dla ludności, 

 gospodarkę odpadami,  

 ryzyko wystąpienia poważnych awarii,  

 klimat,  

 poziom hałasu,  

 zdrowie i życie ludzi. 
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych 

niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych założeń 
"Programu…”. Wykazano, że żadne z proponowanych działań nie ma znaczącego, 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Potencjalne negatywne krótkoterminowe 
oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji: 
rozbudowy infrastruktury technicznej (wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków), 
infrastruktury drogowej. Dla większości przedsięwzięć bezpośrednie oddziaływanie na 
środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także znacznie 
ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie 
inwestycji. Działania podejmowane w ramach „Programu…” przyniosą dodatnie – pozytywne 
– skutki dla środowiska w perspektywie długoterminowej.  

Ponieważ większość proponowanych przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na 
środowisko proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku 
inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy, przed 
przystąpieniem do realizacji, rozważyć warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który 
w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać. Szczegółowa analiza oddziaływań 
na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie na etapie wydawania decyzji 
środowiskowej i innych niezbędnych uzgodnień.   

Realizacja żadnego z proponowanych działań na terenie gminy nie pociągnie za sobą 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

W przypadku, gdy "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 
2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023" nie zostanie wdrożony prowadzić to może do 
pogłębiania się problemów ochrony środowiska (co negatywnie wpływać będzie m.in. na 
zdrowie mieszkańców). 
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Przeprowadzona analiza i ocena działań zawartych w projekcie "Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023" 
pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości 
środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. 

 


