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1. WPROWADZENIE 

1.1 Podstawa prawna Prognozy zmiany studium 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z art. 3 ust. 1 pkt. 14, art. 

46 pkt. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm). 

Formalną podstawą opracowania niniejszej zmiany Studium jest Uchwała Nr XVII/128/20 Rady Gminy 

Aleksandrów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów, w granicach 

wskazanych w załączniku graficznym. 

 

Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w Prognozie wynika z art. 51 - 53 ustawy z dnia 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 

2021.02.05) oraz odpowiada uzgodnieniom w tym zakresie dokonanym z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo z dnia 12.8.2020r. (znak pisma: WOOŚ.411.210.2020.MGw) i 

pismo z dnia 12.08.2020r (znak pisma: WOOŚ.411.210.2020.MGw.2) oraz Państwowym Powiatowym 
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Inspektorem Sanitarnym w Opocznie – pismo z dnia 4.9.2020r (znak pisma: PPIS-ON-ZNS-

441/18/2020). 

1.2 Przedmiot, zakres i cele prognozy oddziaływania na środowisko 

Celem zmiany Studium jest wyznaczenie trasy przebiegu na terenie gminy Aleksandrów napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 110kV relacji Sulejów – Sławno. Inwestycja ta ma na celu poprawę 

warunków równowagi i pewności zasilania w energię elektryczną obszarów gmin przebiegu linii w 

powiatach piotrkowskim i opoczyńskim oraz zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego regionu, poprzez: 

− poprawę niezawodności funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i przesyłowego energii 

elektrycznej; 

− zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedsięwzięcie 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako: 

napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. 

Zmiana Studium ma na cepu umożliwić budowę linii elektroenergetycznej 110kV, która jest inwestycją 

celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020, poz. 65) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293). 

Trasa przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej pozostaje bez wpływu na uwarunkowania i 

kierunki rozwoju Gminy Aleksandrów określone w obowiązującej  ZMIANE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW (Nr XIII/79/2008 

Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 r.). 

Prognoza skutków wpływu ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów obejmuje ocenę warunków biotycznych i 

abiotycznych środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu jego aktualnego stanu i odporności na 

zmiany antropogeniczne oraz wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu zagospodarowania i 

użytkowania terenu. Prognoza określa wpływ i zakres potencjalnych zmian w środowisku i warunkach 

życia mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń projektowanego dokumentu oraz przedstawia 

rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne wpływy na środowisko, spowodowane realizacją 

ustaleń zawartych w studium.  Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie, w jakim 

stopniu wyznaczone w zmianie studium nowe sposoby zagospodarowania terenów będą miały wpływ 

na środowisko przyrodnicze, dokonanie oceny czy jego zapisy nie naruszą idei zrównoważonego 
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rozwoju zapewniających zachowanie prawidłowe gospodarki zasobami oraz wskazanie metod 

zmniejszenia lub wykluczenia uciążliwości dla środowiska wynikających z realizacji działań zawartych w 

studium. 

Do pozostałych celów zalicza się: 

− ocenę możliwości oddziaływań transgranicznych, 

− identyfikację obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko i 

jego elementy składowe, 

− ocenę na ile zaproponowane rozwiązania pozwolą wzbogacić lub odtworzyć obniżone i 

zdegradowane wartości środowiska, 

− ocenę możliwości pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej jakości środowiska. 

1.3 Udział społeczeństwa w opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem 

wymagającym przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Elementem tej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko, która zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymaga udziału społeczeństwa w jej 

sporządzaniu. Dzięki temu osoby nie posiadające profesjonalnej wiedzy mogą aktywnie włączyć się do 

konsultacji projektu studium, które w wyniku realizacji jego potencjalnych działań i przedsięwzięć będą 

oddziaływać na środowisko. Artykuł 29 w/w ustawy podtrzymuje dotychczasową regulację prawa 

ochrony środowiska, przyznając prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym 

udziału społeczeństwa „każdemu”. Środowisko przyrodnicze jest bowiem dobrem, które służy 

wszystkim, nie tylko społeczności lokalnej. Możliwość zapoznania się z prognozą i projektem studium 

może korzystnie wpłynąć na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnej 

wagi, dzięki czemu może dostarczyć rzeczowych argumentów w dyskusji z forsującymi przedsięwzięcia 

inwestorami i władzami lokalnymi. 

2. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy 

 Gmina Aleksandrów to gmina wiejska leżąca w południowo-wschodniej części województwa 

łódzkiego, w powiecie piotrkowskim. Powierzchnia gminy wynosi 144 km2.. Gmina składa się z 32 

sołectw, siedzibą władz gminy jest miejscowość Aleksandrów. 
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Aleksandrów jest jedną z większych obszarowo  gmin powiatu piotrkowskiego,  stanowi ok. 10% jego 

powierzchni. Gmina  położona  jest  w  odległości ok.   20   km od   miasta   powiatowego Piotrkowa 

Trybunalskiego i ok 8 km od najbliższego miasta -Sulejowa.  

Struktura użytkowania terenów w Gminie Aleksandrów przedstawia się następująco: 

użytkowanie Powierzchnia [ha]  % powierzchni gminy 

Grunty rolne 8775 60,87 

Grunty leśne  5094 35,34 

Grunty zurbanizowane 353 2,45 

Grunty pod wodami 175 1,21 

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2020r.  

Wg stanu na dzień 30.VI.2020 gminę zamieszkiwało 4300 mieszkańców, co przekłada się na wskaźnik 

gęstości zaludnienia na poziomie 30os/km2.  Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy stale 

zmniejsza się, przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede  wszystkim ujemny wskaźnik przyrostu  

naturalnego. Populacja  gminy  charakteryzuje się obecnie mało korzystną strukturą wiekową, 

ponieważ znacząco przeważa liczba osób wwieku poprodukcyjnym nad populacją w wieku 

przedprodukcyjnym. W  gminie  Aleksandrów  wśród  podmiotów  prowadzących  działalność  

gospodarczą zdecydowanie przeważają małe podmioty (np. jednoosobowe lub rodzinne) zajmujące się 

głównie handlem i usługami. Są to najczęściej sklepy i hurtownie (spożywcze, materiałów budowlanych  

itp.),  a  także  drobne  zakłady  produkcyjno-usługowe,  jak  warsztaty samochodowe,  szwalnie,  usługi  

remontowo-budowlane,  itp.  Średnich  przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, jest niewiele. Na 

terenie gminy nie ma dużego przemysłu. 

Gmina Aleksandrów jest gmina rolniczą, niemal 61% jej powierzchni stanowią użytki rolne. Korzystne 

warunki  dla  rozwoju  rolnictwa kształtują się dzięki rzeźbie terenu  i łagodnemu klimatowi, natomiast 

przeszkodę stanowią: słaba jakoś ziemi oraz rozległe tereny leśne.  

2.2. Stan gleb 

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 gminy w największym stopniu należą do kompleksów: leśnego, żytniego i 

zbożowo - pastewnego. Gleby gminy Aleksandrów należą do jednych ze słabszych w rejonie 

piotrkowskim. Duże kompleksy najlepszych gleb w gminie (III i IV klasa bonitacyjna) występują w 

rejonie miejscowości: Niewierszyn, Kotuszów, Włodzimierzów, Rożenek, Aleksandrów i Siucice. 
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2.3 Zasoby i ocena jakości wód podziemnych 

Gmina Aleksandrów znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej należącej do podregionu 

Małogosko-Sulejowskiego. W obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i otuliny główny poziom 

użytkowy występuje w utworach górnej jury. Stanowią go uszczelnione i skrasowiałe wapienie i 

margle. Występujące w nich wody, niezwykle czyste, należą do kategorii wód szczelinowych. 

Głębokość występowania zwierciadła wód pod powierzchnią terenu waha się od kilku do 60 m, 

lokalnie sięga do 90 m. 

Wydajności także są zróżnicowane od kilku do 70 m3/h, przeciętnie dochodzą do 30 m3/h. Są to wody 

na ogół o zwierciadle swobodnym, tylko miejscami wykazują ciśnienie dochodzące do 700 kPa. 

Zupełnie inne cechy posiadają wody nagromadzone w utworach jury środkowej. Na ujęcie tego 

poziomu natrafiono w okolicach Szarbska. Ze studni o głębokości 10 m p.p.t. woda wypływa na 

wysokość 0,2 ponad powierzchnią terenu. Wypływająca woda pochodzi z osadów najniższego piętra 

jury środkowej. Skały tego piętra wykształcone są w postaci zlepieńców z poziomami wodnymi. Z tego 

też powodu występujące w nich wody są zażelazione i nie nadają się do celów gospodarczych. 

Głębokość występowania wód w utworach czwartorzędowych jest zróżnicowana i silnie uzależniona 

od ukształtowania powierzchni terenu oraz charakteru osadów. Pierwszy poziom wód w utworach 

czwartorzędowych związany jest przede wszystkim z dolinami rzek, zwłaszcza Pilicy, Czarnej 

Malenieckiej. 

W zasięgu poziomu terasy zalewowej wodonoścem są piaski i namuły rzeczne, często torfiaste. Duże 

nagromadzenie materii organicznej w osadach aluwialnych występuje w miejscach, gdzie na 

powierzchni ujawniają się trwałe bądź okresowe podmokłości. Obfity w wodę poziom aluwialny 

obserwuje się m.in. w okolicy Niewierszyna i Kamockiej Woli. Związane jest to z piaskami rzecznymi 

interglacjału mazowieckiego wielkiego oraz żwirowopiaszczystymi osadami wodnolodowcowymi, 

dolnymi zlodowaceniami Odry, zalegającymi pod glinami morenowymi. Opisane osady zalegają 

bezpośrednio na utworach górnej jury. Istnieje zatem wyraźny związek wód występujących w osadach 

czwartorzędowych z wodami głębinowymi poziomu jurajskiego. 

Obszar objęty niniejszą zmianą Studium (w części wschodniej na długości ok. 1.7km począwszy od 

granicy z miną Sulejów) znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 410 

Zbiornik Opoczno, którego charakterystyka została przedstawiona poniżej. 

Parametry hydrogeologiczne warstw wodonośnych 

Obszar RZGW Warszawa 

Typ ośrodka szczelinowy 

Stratygrafia warstw wodonośnych jura górna (oksford) 

Klasa jakości wody  na przeważającym obszarze II, lokalnie I, III 
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Powierzchnia [km2] 294,6 

Wodoprzewodność [m2/d] 100–1000 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m3 /d] 83 327,7 

Podatność zbiornika na antropopresję od bardzo podatnego do średnio i mało podatnego 

 

GZWP 410 Zbiornik Opoczno położony jest w obrębie antyklinorium środkowopolskiego, w zasięgu 

dwóch jednostek strukturalnych obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich zbudowanego z 

utworów jury dolnej, środkowej i górnej oraz w południowo-wschodniej części niecki łódzkiej. GZWP nr 

410 znajduje się w obrębie utworów węglanowych Oksfordu (Jura górna) ograniczonych od północy i 

zachodu Pilicą. GZWP nr 410 stanowi zasobny zbiornik wody o charakterze szczelinowym. 

Wodonośność poziomu jest zmienna, a najwyższe parametry filtracji istnieją w dużych strefach 

uskokowych z rozwiniętym krasem. Zwierciadło wody jest na ogół swobodne i występuje na głębokości 

od kilku metrów w dolinach rzecznych nawet do 60 m w strefach wyniesień morfologicznych. Liczne 

wychodnie wapieni i margli sprzyjają bezpośredniemu zasilaniu piętra jurajskiego. Wodonośność 

poziomu jest zmienna, a najwyższe parametry filtracji istnieją w strefach uskokowych i rozluźnień 

tektonicznych z rozwiniętym krasem, gdzie lokalnie współczynniki filtracji dochodzą nawet do 86,4 

m/d. Miąższość poziomu wynosi 100–150 m. Ogólnie współczynnik filtracji mieści się w przedziale 0,8–

80 m/d. 

Stan wód Zbiornika Opoczno można ocenić jako dobry (dominuje klasa II). Słaby stan wód występuje 

tylko lokalnie na południe od Zbiornika Opoczno w rejonie Białaczowa i Żarnowa. Jakość wód w 

poziomie zbiornikowym jest stabilna i nie wskazuje na występowanie istotnych trendów mogących 

doprowadzić do niekorzystnych zmian chemizmu ujmowanych wód. Ze względu na ponadnormatywne 

zawartości żelaza i manganu wody te wymagają jedynie prostego uzdatniania. Na obszarach, gdzie 

górnojurajski poziom wodonośny jest narażony na antropopresję, jakość wód podziemnych może 

jednak ulegać stopniowemu pogorszeniu. 

Pobór wód podziemnych nie wpływa znacząco na bilans wód podziemnych. Zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne ujęć istniejących na obszarze GZWP nr 410 wynoszą 25 893,6 m3 /d (stan na 2010 r.) 

co stanowi 31,1% oszacowanych w niniejszej dokumentacji zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Stopień 

wykorzystania zasobów dyspozycyjnych GZWP nr 410 jest obecnie na niskim poziomie (ok. 10%), 

pobór rejestrowany w czynnych ujęciach wynosił średnio 8332,8 m3/d w latach 2005–2009. W 

następnych latach nie było w planach zwiększenia poboru w istniejących ujęciach ani budowy nowych 

obiektów. 

Obszar Zbiornika Opoczno jest zdominowany przez użytki rolne i lasy. Największym ośrodkiem 

przemysłowym w obrębie GZWP nr 410 jest Opoczno, gdzie mieszczą się zakłady przemysłowe 
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„Opoczno” S.A. produkujące płytki ceramiczne. Oprócz tego w Opocznie znajdują się również zakłady 

przemysłu włókienniczego oraz szereg podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością 

handlowo-usługową. W południowej części GZWP występują licznie lasy i związane z nimi zakłady 

przetwórstwa drzewnego, np. tartaki. 

Ogólnie większość obszaru GZWP nr 410 oraz jego strefy zasilania nie są obecnie zagrożone pod 

względem jakościowym. Wynika to przede wszystkim z dominacji na tym terenie gospodarki rolnej o 

przewadze średnich i małych gospodarstw oraz licznych kompleksów leśnych. Zagrożeniem ze strony 

działalności rolniczej oraz turystyczno-rekreacyjnej może być nieodpowiednia polityka związana z 

odprowadzaniem lub utylizacją ścieków bytowych oraz nie stosowaniem się do zalecanych tzw. 

„dobrych praktyk rolniczych” przez np. wykorzystanie zbyt dużej ilości nawozów naturalnych lub 

sztucznych i środków ochrony roślin. 

Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej stanowią jednolite części wód podziemnych 

(JCWPd) tj. jednostki terytorialne wydzielone w oparciu o system zlewniowy, dla których prowadzone 

są analizy presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód) i opracowywane są programy 

wodno-środowiskowe. 

Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 JCWPd, obszar zmiany Studium leży w zasięgu 

Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 84 i 85 (PLGW200084 i PLGW200085). 

Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku infiltracji wód opadowych, w granicach poziomu 

czwartorzędowego oraz na wychodniach poziomów starszych. W części zachodniej granica JCWPd na 

biegnie wzdłuż granicy strukturalnej. Na pozostałym obszarze granice są hydrodynamiczne i biegną po 

działach wód powierzchniowych/podziemnych. 

Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej 

położonych warstw wodonośnych jest to rzeka Pilica. Funkcję drenażu pełnią także liczne ujęcia wód 

podziemnych (wyrobiska górnicze w odkrywkach, studnie wiercone i kopane oraz źródła). Kierunki 

krążenia wód podziemnych są często skomplikowane, głównie ze względu na tektonikę plikatywną i 

dysjunktywną, zróżnicowaną litologię i stopień diagenezy warstw wodonośnych, zatem 

przepuszczalność i zasobność wodną poziomów. Na ogół jednak wody wszystkich pięter/poziomów 

wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. 

Oddziaływanie ujęć wód podziemnych i odwadnianie wyrobisk zaburza ten kierunek tylko lokalnie na 

niewielkich obszarach - wtedy tworzą się lokalne leje depresji. 

Charakterystyka JCWPd 84 

Powierzchnia (km2) 4233.3 

Województwo łódzkie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie 

Powiaty brzeziński, łódzkie wschodni, M. Łódź, M. Piotrków Trybunalski, 
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Charakterystyka JCWPd 84 

 opoczyński, bełchatowski, piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, 

miechowski, olkuski, częstochowski, myszkowski, zawierciański, konecki, 

włoszczowski, kielecki, jędrzejowski 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Środkowej Wisły 

Główna zlewnia w obrębie JCWPd 
(rząd zlewni) 

 
Pilica (II), Wolbórka, Luciąża, Czarna (Włoszczowska) (III) 

Obszar bilansowy Z-07 Pilica 

Liczba pięter wodonośnych 
 

4 

Zasoby wód dostępne do 
zagospodarowania [m3 /d] 

 

504 497 

% wykorzystania zasobów 19,6 

Ocena stanu JCWPd, 2012r. 

Stan ilościowy Dobry 

Stan chemiczny Dobry 

Ogólna ocena stanu JCWPd Dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych 

niezagrożona 

Przyczyna zagrożenia 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych  

- 

Antropopresja  
Leje depresji związane z poborem wód podziemnych mają charakter 

lokalny 

 

Charakterystyka JCWPd 85 

Powierzchnia (km2) 2397.0 

Województwo łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie 

Powiaty 
 

piotrkowski, opoczyński, radomszczański, grójecki, przysuski, szydłowski, 

konecki, skarżyski, kielecki 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Środkowej Wisły 

Główna zlewnia w obrębie JCWPd 
(rząd zlewni) 

 
Pilica (II), Czarna (Maleniecka), Drzewiczka (III) 

Obszar bilansowy 
 Z-07 Pilica 

Liczba pięter wodonośnych 
 

4 

Zasoby wód dostępne do 285663 
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Charakterystyka JCWPd 85 

zagospodarowania [m3 /d] 
 

% wykorzystania zasobów 8,7  

Ocena stanu JCWPd, 2012r. 

Stan ilościowy Dobry 

Stan chemiczny Dobry 

Ogólna ocena stanu JCWPd Dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych 

niezagrożona 

Przyczyna zagrożenia 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych  

- 

Antropopresja  

Lokalne leje depresji związane z poborem wód podziemnych oraz 

z prowadzonym odwodnieniem złoża Chełsty (surowce ilaste ceramiki 

budowlanej) i Paszkowice (gliny ceramiczne) 

2.4. Zasoby i ocena jakości wód powierzchniowych 

 Pod względem hydrograficznym obszar gminy Aleksandrów położony jest całkowicie w 

dorzeczu rzeki Wisły, w obrębie zlewni rzeki Pilicy. 

Sieć hydrograficzną gminy Aleksandrów tworzą rzeki Pilica, dopływ Wisły oraz Czarna Maleniecka, 

dopływ Pilicy, które w północno – zachodniej części gminy tworzą ważny węzeł wodny. 

Przez jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) rozumie się oddzielny i znaczący element wód 

powierzchniowych, taki jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, 

strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody 

przybrzeżne, jednorodny pod względem hydromorfologicznym i biologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

310, 284, 695, 782, 875, 1378). 

Obecnie monitoring wód powierzchniowych na obszarach dorzeczy w Polsce prowadzony jest zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685). Sieć 

monitoringu wód powierzchniowych zaprojektowana została w sposób umożliwiający pozyskanie 

spójnego i całościowego obrazu stanu ekologicznego i chemicznego na obszarze dorzecza dla każdej 

jednolitej części wód. Do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych wyróżnia się następujące 

sieci: 

• monitoring diagnostyczny jednolitych części wód powierzchniowych, 

• monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych, 

• monitoring badawczy jednolitych części wód powierzchniowych. 
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W ramach poszczególnych rodzajów monitoringu prowadzone są badania: wskaźników biologicznych, 

fizykochemicznych i chemicznych wykonywane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 

oraz wskaźników hydromorfologicznych wykonywane przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną. 

Teren gminy Aleksandrów położony jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie Środkowej Wisły, w 

granicy obszarów jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych symbolami:· 

RW200017254532 – Radońka 

· RW20001025451 – Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejowskiego 

· RW20009254499 – Czarna Maleniecka od Barbarki do ujścia 

· RW200062544949 – Popławka 

· RW20006254489 – Barbarka 

· RW200062543692 – Ojrzanka 

· RW200062544929 – Czarna 

Na terenie gminy biorą także początek liczne bezimienne cieki (dopływy Pilicy i Czarnej Malenieckiej). 

Odwodnienie obszaru opracowania odbywa się w kierunku północnym i północnozachodnim ku 

Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. 

Na terenie gminy Aleksandrów nie występują większe naturalne zbiorniki wodne. Wszystkie większe 

zbiorniki pełnią rolę stawów gospodarczych. 

Badania jakości wód powierzchniowych obejmują na terenie gminy Aleksandrów tylko rzekę Pilicę. W 

2013 r. dwie jednolite części wód, obejmujące Pilicę od Kanału Koniecpol-Radoszewica do Zwleczy oraz 

od Zwleczy do Zbiornika Sulejów określone zostały jako złe, zarówno pod względem ekologicznym, jak i 

chemicznym. Głównym zagrożeniem i źródłem zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych 

(oddziałującym również na wody podziemne), na terenie gminy są nieoczyszczone lub oczyszczone 

tylko częściowo ścieki, odprowadzane do rzek i rowów melioracyjnych lub wylewane na pola. 

 

Teren objęty aktualną zmianą Studium położony jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie Środkowej 

Wisły, w granicy obszaru jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych symbolami: 

• RW200017254532 Radońka 

• RW20001025451 Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów 

Poniżej, na podstawie informacji zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły , przedstawiono charakterystykę JCW znajdujących się w zasięgu zmiany Studium. 

Lokalizacja 

Europejski kod JCWP PLRW200017254532 

Nazwa JCWP Radońka 

Region wodny region środkowej Wisły 

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd Gospodarki RZGW w Warszawie 
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Wodnej (RZGW) 

Ekoregion 
wg. Kondrackiego Równiny Centralne (14) 

wg. Illiesa Równiny Centralne (14) 

Charakterystyka 

Powierzchnia zlewni JCWP[km2 ] 30,94 km2 

Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty (17) 

Status naturalna 

Ocena stanu JCWP 

Aktualny stan ekologiczny Poniżej dobrego 

Aktualny stan chemiczny dobry 

Stan wód zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

zagrożona 

Cel 
środowiskowy 

stan chemiczny dobry stan chemiczny 

stan/potencjał 
ekologiczny 

dobry stan ekologiczny 

Lokalizacja 

Europejski kod JCWP PLRW20001025451 

Nazwa JCWP Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów 

Region wodny region środkowej Wisły 

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej (RZGW) 

RZGW w Krakowie 

Ekoregion 
wg. Kondrackiego Równiny Centralne (14) 

wg. Illiesa Równiny Centralne (14) 

Charakterystyka 

Powierzchnia zlewni JCWP[km2 ] 303,09 km2 

Typ JCWP Średnia rzeka wyżynna – zachodnia (10) 

Status naturalna 

Ocena stanu JCWP 

Aktualny stan ekologiczny umiarkowany 

Aktualny stan chemiczny PSD 

Stan wód zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

zagrożona 

Cel 
środowiskowy 

stan chemiczny dobry stan chemiczny 

stan/potencjał 
ekologiczny 

dobry stan ekologiczny 

 

Głównym zagrożeniem i źródłem zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych (oddziałującym również 

na wody podziemne), na terenie gminy są nieoczyszczone lub oczyszczone tylko częściowo ścieki, 

odprowadzane do rzek i rowów melioracyjnych lub wylewane na pola.  

Na podstawie map zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, zawierających zgodnie z art. 88 d. ust. 2 ustawy Prawo wodne, m.in. granice 

zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%. (tj. średnio raz na 100 lat), p=10% (tj. raz na 

10 lat), p=0,2% (tj. raz na 500 lat) ustalono, że teren gminy Aleksandrów: 
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a) znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a 

ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat (p=1%), 

b) znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 60) lit. b 

ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 

i wynosi raz na 10 lat (p=10%), 

c) nie znajduje się na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 

wynosi raz na 500 lat (p=0,2%). 

Teren objęty niniejszą zmianą Studium nie znajduje się w obszarach  szczególnego zagrożenia 

powodzią ani na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (p=0,2%). 

2.5 Ocena jakości powietrza 

Obecny stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie gminy Aleksandrów jest dobry. Gmina, 

pomimo lokalizacji w strefie piotrkowsko-radomszczańskiej, klasyfikowanej w całości do opracowania 

programu ochrony powietrza i stosowania wynikających z niego działań naprawczych, szczególnie w 

zakresie eliminacji pyłu zawieszonego PM10, nie należy jednak do obszarów przekroczeń stężeń 

zanieczyszczeń. 

Nie mniej powietrze atmosferyczne i klimat obszaru gminy pozostają pod degradującym wpływem 

lokalnych palenisk domowych, kotłowni, transportu i komunikacji. Wpływ ich wyraża się w lokalnym 

zanieczyszczaniu powietrza szkodliwymi dla środowiska pyłami, gazami, uciążliwymi zapachami itp.  

Najbardziej uciążliwymi, szczególnie w okresie zimowym, są w gminie małe źródła emisji, które ze 

względu na warunki odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery (ograniczony pułap 

rozprzestrzeniania) oraz ich lokalizacje (zagęszczenie źródeł na stosunkowo niedużych powierzchniach) 

w istotny sposób wpływają na jakość powietrza gminy. Omawiane źródła „niskiej emisji” to przede 

wszystkim paleniska domowe. Ich szczególna uciążliwość związana jest z liczebnością źródeł, 

zlokalizowanych blisko siebie, niskimi gatunkami opałów, stosowanych w paleniskach oraz faktem 

częstego spalania w nich różnego rodzaju odpadów. Paliwa ekologiczne i związane z nimi systemy 

grzewcze, choć preferowane z punktu ochrony widzenia środowiska, stanowią bardzo kosztowne 

inwestycje, wprowadzane głównie do instytucji o charakterze publicznym.  

Lokalizacja źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery związana jest z terenami zabudowanymi 

poszczególnych wsi. Skala tego zjawiska zależy przede wszystkim od wielkości osadnictwa. Redukcja 

istniejącej emisji postępować będzie wraz rozwijającą się gazyfikacją gminy i upowszechnianiem innych 

ekologicznycznych źródeł ciepła.  
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Zakres zmiany Studium, której celem jest umożliwienie realizacji inwestycji liniowej w postaci linii 

elektroenergetycznej 110kV, ze względu na swój charakter pozostaje bez bezpośredniego wpływu na 

jakość powietrza na terenie gminy.  

2.6. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

Degradacja klimatu akustycznego gminy Aleksandrów następuje poprzez hałas komunikacyjny, 

emitowany przez środki transportu drogowego i kolejowego oraz hałas komunalny (związany z 

zabudową mieszkaniową, użyteczności publicznej i terenach wypoczynkowych ).  

Na obszarze objętym zmianą Studium wyłącznym źródłem hałasu jest komunikacja samochodowa. 

Drogą o największej uciążliwości na analizowany terenie jest droga krajowa nr 12, prowadząca z 

Chełma przez Radom do Piotrkowa Trybunalskiego.  

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem pojazdów i 

parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:  

− problemy komunikacyjne związane nieprzystosowaniem nawierzchni do występującego 

natężenia ruchu i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powodujący szybkie 

niszczenie nawierzchni),  

− natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem dróg 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 

analizowanym terenie utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z 

ruchem kołowym. Warto zauważyć, 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.  

W obszarze objętym zmianą Studium nie występują źródła promieniowania elektromagnetycznego. 

2.7. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

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 
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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.  

Szata roślinna większości terenu gminy Aleksandrów jest dość urozmaicona; składa się na nią 

roślinność pól, łąk, torfowisk i lasów. Lasy ogółem zajmują w gminie Aleksandrów 4 875,24 ha, co 

stanowi 33,8% powierzchni gminy (wg BDL, stan na 31.12.2014 r.). Lasy państwowe stanowią 63,5% 

powierzchni lasów. Nadzorowane są przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, 

Nadleśnictwa Opoczno, Przedbórz i Smardzewice. 

Głównym gatunkem lasotwórczym jest sosna. Stanowi ona około 89% drzewostanu. Poza tym 

występuje świerk (0,8% udziału), jodła (0,5%), dąb (ok. 2,4%), brzoza (ok. 2,9%) i olsza (około 

3,2%). W lasach dominują bory (ok. 80%) – najczęściej są to bory świeże. Siedliska leśne zajmują 

około 17,1%, a olsy około 2,9% powierzchni. 

Wśród borów mieszanych sosnowo-dębowych najwyższe wartości przyrodniczo-leśne posiadają bory 

w okolicach Taraski. Natomiast najcenniejsze bory sosnowe występują w Justynowie. Lasy łęgowe 

mające znaczenie przyrodniczo-leśne zachowały się w uroczyskach: między Sulejowem i Ostrowem 

(wraz ze strefą ujściową Czarnej Malenieckiej) oraz rejon Justynowa, a także Borowiec-Dąbrowa nad 

Czarną. Z kolei bagienne lasy olszowe najlepiej reprezentowane są w uroczysku Czarny Las koło 

Justynowa oraz między Sulejowem i Taraską. Lasy mieszane reprezentowane przez lasy dębowe z 

domieszką sosny i należące do termofilnych zbiorowisk: dąbrowy świetlistej i grądu wysokiego spotyka 

się jeszcze w uroczysku Jaksonek. Również w Jaksonku znaleźć można dąbrowy – naturalne lasy 

puszczańskie. 

Walory florystyczne terenu gminy tworzą przede wszystkim gatunki szeroko rozpowszechnione w 

północnej i środkowej Europie, w tym również gatunki o charakterze eurosyberyjskim. Najliczniej 

spotykane są jednak rośliny mające swoje centrum występowania w Europie Środkowej (buk 

zwyczajny, grab pospolity, dąb szypułkowy, lipa szerokolistna i klon zwyczajny, z roślin zielnych należy 

wymienić: turzyce palczastą, zawilec gajowy i szczyr trwały). 

 

Świat zwierząt większości obszaru gminy jest typowy dla środkowej Polski. Można tu wymienić gatunki 

szeroko rozpowszechnione na kontynencie euroazjatyckim (ssaki: zając szarak, kuna leśna, sarna, dzik; 

z ptaków: sójka, dzwoniec, świergotek łąkowy i drzewny, słowik rdzawy, kąskawa, kulczyk). Pojawiają 

się też gatunki o charakterze południowym, reprezentowane głównie przez bogaty świat owadów, a 

wśród kręgowców: chomiki i nietoperze. 
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W obszarze objętym zamiany Studium lasy występują jako zbiorowiska borowe i młode zadrzewienia 

sosnowe wyrosłe na gruntach porolnych. Tylko w okolicy wsi Jaksonek występują cenniejsze 

drzewostany – nieco starsze bory sosnowe i lasy mieszane z udziałem dębu. W najstarszych partiach 

lasów zaznacza się dość silna eksploatacja, liczne zręby i powierzchnie odnowieniowe. Cały kompleks 

leśny zasiedla jednolita, typowa fauna. W starodrzewiach można spotkać kilka gatunków bardziej 

konserwatywnych ptaków leśnych, jak dzięcioł czarny Dryocopus martius i duży Dendrocopus 

major, muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca czy kowalik Sitta europaea. W drągowinach i 

młodnikach występują gatunki bardziej pospolite, jak: śpiewak Turdus merula, pierwiosnek 

Phylloscopus collybita, piecuszek Phylloscopus trochilus, sikory Paridae czy zięba Fringilla coelebs. 

Dość liczne są tu także typowo leśne ssaki, takie jak chroniona wiewiórka Sciurus vulgaris, nornica 

ruda Cletrionomys glareolus a także kopytne – jelenie Cervus elaphus i dziki Sus scrofa. W całym 

kompleksie leśnym występuje też padalec Anguis fragilis.Na zachodnim skraju Puszczy Pilickiej 

stwierdzono także dwa ciekawe gatunki pająków – do niedawna rzadkiego i objętego ochroną 

tygrzyka paskowanego Argiope bruenichi oraz kolczaka zbrojnego Cheiracanthium punctorium.  

W kompleksie leśnym położonym pomiędzy wsiami Jaksonek i Strzelce, przy północnej krawędzi lasu 

na południe od Strzelec odnotowano fragmenty lasów z udziałem dębu bezszypułkowego Quercus 

sessilis, które zakwalifikować można jako płaty ciepłolubnych dąbrów – siedlisko leśne 91I0 ze 

stanowiskami Naparstnicy zwyczajnej (Digitalis grandiflora).  

2.8. Walory kulturowe 

 Zasoby kulturowe gminy stanowią zabytki wpisane do rejestru zabytków, do gminnej ewidencji 

oraz stanowiska archeologiczne. 

a) Dąbrowa nad Czarną - kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Piotra i Pawła, z 1890-98, 1902 

(kościół, kaplica, ogrodzenie i otoczenie) - A/96 z 4.08.2010 

b) Dębowa Góra - zespół dworski z XVIII w: 

- dwór - 778 z 30.05.197 3 

- park - 378 z 10.11.1986 

c) Dębowa Góra - zespół dworski z XVIII w.: 

d) Rożenek - zespół dworski z XIX w.: spichlerz i park - 357 z 06.08.1985 

e)  Skotniki - kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z XVIII w. : 

- kościół - 308 z 15.02.1967 

- dzwonnica - 31-II-17 z 25.09.1947 

f) Skotniki - zespół dworski z XVI-XVII w.: 

- dwór (lamus) - 509 z 15.06.1967 
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- park - 274 z 19.04.1994 

W gminie poza zabytkami wpisanymi do rejestru, znajdują się również inne obiekty o walorach 

architektonicznych, tradycyjnych dla regionu. Są to: obiekty należące do zespołów przyrodniczych, 

drewniane domy mieszkalne, młyny wodne (w miejscowościach: Dąbrowa nad Czarną, Rożenek, 

Siucice - Kolonia), parki (w miejscowościach: Dąbrowa nad Czarną, Sieczka, Stara Kolonia i Szarbsko) 

cmentarze (w miejscowościach: Dąbrowa nad Czarną, Dąbrówka, Skotniki). 

Ponadto na obszarze gminy Aleksandrów występują liczne stanowiska archeologiczne - ponad 120, z 

epok: kamienia, brązu, okresu rzymskiego, średniowiecza i okresu nowożytnego. Szczególne  skupienie 

znalezisk występuje w kierunku postępującego osadnictwa w rejonie południowym(Skotniki, Justynów, 

Stara Kolonia), zachodnim (Szarbsko i Zygmuntów) i północnym (Dąbrowa nad Czarna i Dębowa Góra). 

Stanowiska archeologiczne gminy obejmują obszary archeologicznego zdjęcia Polski o numerach; 75-

57, 76-56, 76-57, 77-56, 77-57, 78-56, 78-57, 75-56. 

Obszar objęty zmianą Studium pozostaje bez wpływa na środowisko kulturowe gminy Aleksandrów, w 

tym na obiekty kulturowe podlegające ochronie. 

3. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, 
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH 
 

Ocena uwarunkowań środowiska przyrodniczego, warunków sanitarno-zdrowotnych, walorów 

krajobrazowych obszaru opracowania pozwala na dokonanie diagnozy jego obecnego oraz 

potencjalnego stanu, jak również możliwości dalszego funkcjonowania. W warunkach naturalnych 

środowisko przyrodnicze tworzy układ wzajemnie ze sobą powiązanych i wpływających na siebie 

elementów abiotycznych i biotycznych. Wszelka działalność człowieka powoduje zmiany w 

pierwotnym stanie równowagi. Przekształceniom i degradacji na skutek antropopresji podlegają 

poszczególne elementy środowiska, przy czym zmiana jednego wywołuje zaburzenia równowagi w 

całym układzie, co oddziałuje na pozostałe elementy. Poszczególne komponenty środowiska 

odznaczają się zróżnicowaną wrażliwością na procesy degradujące, przez co ich stan i możliwości 

funkcjonowania są również odmienne. Jako problem można wskazać emisję do atmosfery szeregu 

zanieczyszczeń gazowych, powstających podczas spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów, w 

tym m.in. węglowodorów aromatycznych, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz 

substancji pyłowych, powstających w wyniku ścierania nawierzchni jezdni i opon pojazdów. Źródło 

emisji komunikacyjnej znajduje się nisko nad ziemią, co sprawia, że zanieczyszczenia emitowane z 

silników pojazdów kumulują się w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ na jakość powietrza maleje 

wraz z odległością. Brak jest dokładnych danych dotyczących wielkości emisji substancji 
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szkodliwych do atmosfery pochodzących z transportu. Nie mniej jednak sektor ten, ma coraz większy 

wpływ na jakość i stan powietrza. Szkodliwe substancje pochodzące ze spalania paliw stanowią źródło 

zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i gleb, a w konsekwencji również wód powierzchniowych i 

podziemnych na skutek wymywania zanieczyszczeń z powierzchni gruntu. 

Teren objęty zmianą Studium położony  jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie Środkowej Wisły, w 

granicy obszaru jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych symbolami: 

− RW200017254532 Radońka 

− RW20001025451 Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu istotnym celem środowiskowym określonym w Planie 

Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, dla wód powierzchniowych jest utrzymanie 

bądź osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód 

powierzchniowych.  

Osiągnięcie wyznaczonych celów dla JCWP realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w 

programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:  

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach,  

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w 

przepisach. Ze względu na wytyczne dotyczące infrastruktury technicznej, uznaje się, że planowane 

zagospodarowanie nie przyczyni się do wzmocnienia istniejących problemów ochrony środowiska. 

Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 JCWPd, obszar zmiany Studium leży w zasięgu 

Jednolitych Części Wód Podziemnych nr PLGW200084 i PLGW200085. 

Jednolita Część Wód Podziemnych oznacza określoną ilość wód podziemnych występującą w obrębie 

warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.  

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych 

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i 

chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”. RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych 

następujące główne cele środowiskowe:  

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
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Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 

dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

Jednolitych Części Wód Podziemnych nr84 (PLGW200084) i 85 (PLGW200085) . 

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu jakości wód podziemnych w roku 2012, zarówno stan 

chemiczny jak i ilościowy wód JCWPd nr 84 i 85 był dobry. Według monitoringu jakości wód 

podziemnych, zleconego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska , stan wód podziemnych za 

2016 r. dla JCWPd 84 i 85, zarówno ilościowy jak i chemiczny, został także określony jako dobry.  

Zgodnie z art. 38a ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód 

podziemnych jest:  

− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,  

− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,  

− ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.  

Realizując powyższe cele podejmuje się w szczególności działania określone w programie 

wodnośrodowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód 

podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych 

zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. 

4. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA 
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM ALBO KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Aleksandrów uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu dokumentach strategicznych. 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do 

formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, 

przyjęte przez stronę polską, w tym między innymi: 

− Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 

z 1979 r., 

− Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz 

Protokółem., 

− Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

− Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 

1992r., 

oraz dyrektywy, rozporządzenia, decyzje Unii Europejskiej.  
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Na szczeblu krajowym, cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe, w tym: 

II Polityka Ekologiczna Państwa. Dokument respektuje zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 

1997 r., mówiące o konieczności zapewnienia przez Rzeczpospolitą Polską ochrony środowiska kierując 

się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz koniecznością zapewnienia przez władze publiczne 

bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Cele szczegółowe polityki 

ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach: w sferze racjonalnego użytkowania zasobów 

naturalnych i w zakresie jakości środowiska. Część z nich została uwzględniona przy sporządzaniu 

projektu zmiany studium, a do najważniejszych z nich, w kontekście zakresu ustaleń planistycznych, 

wymienić należy utrzymanie norm odniesień do jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz  

powietrza. 

5. PRZEDSTAWIENIE USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM, W TYM ROZWIĄZAŃ 
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH 

5.1 Informacje o głównych celach, zawartości studium oraz powiązaniach studium z innymi 
dokumentami 

Formalną podstawą opracowania niniejszej zmiany Studium jest Uchwała Nr XVII/128/20 Rady 

Gminy Aleksandrów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Aleksandrów, w granicach wskazanych w załączniku graficznym. 

Celem zmiany Studium jest wyznaczenie trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 

110kV relacji Sulejów – Sławno. Inwestycja ta ma na celu poprawę warunków równowagi i pewności 

zasilania w energię elektryczną obszarów gmin przebiegu linii w powiatach piotrkowskim i 

opoczyńskim oraz zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu, poprzez: 

− poprawę niezawodności funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i przesyłowego energii 

elektrycznej; 

− zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedsięwzięcie 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako: 

napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. 

Zmiana Studium ma na celu umożliwić budowę linii elektroenergetycznej 110kV, która jest inwestycją 

celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020, poz. 65) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293). 
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Trasa przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej pozostaje bez wpływu na uwarunkowania i 

kierunki rozwoju Gminy Sławno określone w obowiązującej Zmianie Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Gminy Aleksandrów (przyjętym Uchwałą Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w 

Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 r.). 

W granicach zmiany Studium nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Zakres i tryb opracowania określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378) oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 

Sporządzającym studium jest Wójt Gminy Aleksandrów, natomiast zatwierdzanie następuje w formie 

uchwały Rady Gminy Aleksandrów. Przyjęte w opracowaniu kierunki rozwoju określają potencjalne 

możliwości wykorzystania przestrzeni oraz zakres niezbędnych zmian w zagospodarowaniu. 

5.2 Projektowane zagospodarowanie terenów 

Zmiana Studium na potrzeby lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Sulejów – 

Aleksandrów wiąże się z koniecznością wyznaczenia strefy ochronnej o szerokości 36.0m na odcinkach  

których linia znajduje się w granicach gminy oraz uwzględnienie przebiegu samej strefy na odcinku w 

którym linia przebiega w sąsiedniej Gminie Mniszków. 

W zakresie zagospodarowania terenów w zasięgu zmiany Studium oraz docelowym przebiegiem linii , 

będzie się wiązał wyłączenie ze zmianą przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Zasięg tych 

zmian winien być doprecyzowany na etapie planu miejscowego. Zgodnie ze zmianą studium, nie 

przewiduje się innego sposobu zagospodarowania terenu.  

5.3 Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i ochrony przyrody 

Wymogi określone w przepisach ochrony środowiska i ochrony przyrody określają wytyczne odnośnie 

zapewnienia warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 

środowiska. Z tego powodu zapisy projektu zmiany studium dążą do eliminowania, ograniczenia 

zagrożeń i podejmowania działań, które będą temu zapobiegać oraz będą zgodne z w/w przepisami. 

Projekt zmiany studium uwzględnia istniejące formy ochrony, nakazując ich ochronę zgodnie  

z przepisami odrębnymi. Projekt zmiany studium nie wprowadza inwestycji sprzecznych z celami 

ochrony środowiska, respektuje wymogi określone w przepisach ogólnych z zakresu ochrony 

środowiska oraz jest zgodny z opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru gminy. 

5.4 Ochrona bioróżnorodności 

Ochrona różnorodności biologicznej to systemowe działania podejmowane na rzecz trwałego 

zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej w miejscach ich naturalnego 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 gminy Aleksandrów. 

 

 
Strona | 25 

występowania - ochrona in situ oraz zagrożonych gatunków, podgatunków i odmian poza miejscami 

ich naturalnego występowania bądź powstania - ochrona ex situ. Ochrona in situ, to ochrona gatunku 

chronionego, realizowana w jego naturalnym środowisku życia przez zachowanie niezmienionych 

warunków środowiskowych oraz zaniechanie pozyskiwania osobników tego gatunku lub dostosowanie 

rozmiarów i metod pozyskiwania do możliwości ich reprodukcji. Ochronie in situ służą przede 

wszystkim rezerwaty i parki narodowe. Ochrona ex situ, to ochrona gatunku chronionego realizowana 

przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w 

warunkach naturalnych, lub do środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą 

opieką człowieka. Przenoszone mogą być całe osobniki roślin albo ich nasiona, bulwy i kłącza, całe 

osobniki zwierząt lub ich materiał rozrodczy. Ochronę ex situ mogą podejmować jedynie instytucje 

naukowe, urzędy konserwatorskie i parki narodowe. W ten typ ochrony zaangażowane są głównie 

ogrody botaniczne i zoologiczne, gdzie prowadzone są badania zagrożonych gatunków, ich 

rozmnażanie i wymiana. 

5.5 Projektowane zagospodarowanie wynikające z potrzeb ochrony zabytków środowiska 
kulturowego 

W obszarach objętych zmianą studium brak obszarów i obiektów wymagających ochrony. Obszary 

objęte zmianą studium  mogą przebiegać przez jednak przez stanowiska archeologiczne oraz ich strefy 

ochronne. Zasięg i oddziaływanie wymaga opracowania na etapie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego.  

5.6 Adaptacja do zmian klimatu 

Wpływ zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych na ustalenia projektowanego 

dokumentu oraz odporność ustaleń projektowanego dokumentu na zmiany klimatu ze szczególnym 

uwzględnieniem klęsk żywiołowych. 

Zmiany klimatu niosą za sobą szereg zagrożeń. Są to między innymi: 

- fale upałów (w tym oddziaływanie na ludzkie zdrowie, szkody dla zbiorów, pożary lasów itp.), 

- susze (w tym mniejsza dostępność i gorsza jakość wody i zwiększone zapotrzebowanie na wodę), 

- powodzie, 

- ekstremalne opady, 

- burze i silne wiatry (w tym zniszczenia infrastruktury, budynków, plonów i lasów), 

- ulewne deszcze, 

- fale chłodu, 

- szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. 

Ze względu na niewielkie obszary (w skali gminy) objęte zmianą studium, zmieniające się warunki 

klimatyczne i środowiskowe nie mają wpływu na ustalenia projektowanego dokumentu. Ustalenia 
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projektowanego dokumentu są dość odporne na zmiany klimatu (ze szczególnym uwzględnieniem 

klęsk żywiołowych). Głównym zagrożeniem w obszarach objętych zmianą studium wystąpi konieczność 

dokonania miejscowych wycinek drzew.  

Uznaje się, że obszary objęte zmianą studium są zbyt małe, by stosować programowe rozwiązania 

mające na celu ochronę przed zagrożeniami powodowanymi zmianą klimatu. Ochrona przed tymi 

zagrożeniami będzie brana pod uwagę przede wszystkim na etapie projektowania i realizacji 

poszczególnych obiektów, dobierając odpowiednią technologię. Ze względu na niewielkie obszary 

objęte zmianą studium, nie przewiduje się też wpływu projektowanego dokumentu na różnorodność 

biologiczną. Wpływ projektowanego dokumentu na inne elementy środowiska opisano w dalszej części 

niniejszej prognozy. 

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO 
ODDZIAŁYWANIA 

6.1 Źródła przewidywanego oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), zmiana 

studium, umożliwi lokalizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko jako: 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, 

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. 

Planowana budowa linii jest inwestycją celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020, poz. 65) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293). 

6.2 Przewidywane oddziaływanie 

Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania realizacji przebudowy 

przedmiotowej linii elektroenergetycznej na środowisko przyrodnicze, które przedstawia się 

następująco: 
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Z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi wysokich napięć związane są określone 

oddziaływania na środowisko powstające zarówno w czasie jej montażu jak i eksploatacji. Są one różne 

dla tych dwóch okresów. Podczas prowadzenia prac występować będą negatywne ale 

krótkoterminowe oddziaływania bezpośrednie. Możliwa będzie emisja zanieczyszczeń gazowych do 

powietrza pochodząca z pracy sprzętu transportowo-budowlanego. Generowany w trakcie realizacji 

hałas od maszyn budowlanych takich jak: koparki, dźwigi czy sprzęt transportowy będzie podobny do 

pochodzącego od pojazdów poruszających się po drogach. W czasie montażu zniszczeniu lub 

dewastacji ulegną tereny przeznaczone pod fundamenty słupów oraz w znacznie mniejszym stopniu 

obszary wzdłuż trasy linii (z racji pracy ciężkiego sprzętu transportowo-budowlanego przy montażu, 

ustawianiu słupów oraz naciągu przewodów). 

W okresie eksploatacji, linia będzie źródłem takich uciążliwości jak: pole elektryczne (zależne od 

napięcia linii), pole magnetyczne (zależne od prądu obciążenia linii), zakłócenia radiotechniczne 

(będące efektem ulotu elektrycznego na przewodach roboczych i osprzęcie linii), hałas. Po 

wybudowaniu, wyłączone z rolnego użytkowania, będą tereny przeznaczone pod fundamenty słupów. 

Linia elektroenergetyczna wraz ze słupami stanowić będzie również odznaczający się element 

krajobrazu. Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są uzależnione 

od fazy jego realizacji. W trakcie budowy zniszczeniu ulegnie pokrywa glebowo - roślinna w wyniku 

technicznej zabudowy powierzchni ziemi - pod budynkami oraz nawierzchniami utwardzonymi, 

pojawiać się będą również uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasem, które 

będą miały charakter lokalny, krótkoterminowy ograniczony do terenu budowy, jego zaplecza oraz 

dróg dojazdowych. 

7. WPŁYW USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

7.1 Powierzchnia ziemi, gleby 

Etap realizacji 

Na etapie prowadzenia prac montażowo-budowlanych może dojść do degradacji i miejscami 

zniszczenia gleb w pasie technologicznym przewidzianym pod inwestycję oraz częściowo na terenach 

dojazdowych, placach roboczych czy miejscu zaplecza placu budowy. Oddziaływania poza terenem 

inwestycji będą krótkotrwałe i odwracalne.  

Prowadzone na etapie realizacji inwestycji prace nie będą stanowiły uciążliwości dla środowiska. 

Moduły konstrukcji wsporczej (słupy rurowe bądź kratowe) składają się ze stalowych, ocynkowanych 

elementów składanych w miejscu ich posadowienia . 

Zmiany powierzchniowe gruntu będą ograniczone do powierzchni zajętej przez stanowiska słupowe, 

których wielkość zależna będzie od przyjętego sposobu fundamentowania. Przyjmuje się, że 
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maksymalna powierzchnia fundamentu stanowiska słupowego nie przekroczy 40 m2, stąd łączna 

powierzchnia terenu zajętego bezpośrednio pod fundamenty ok. 71 słupów wyniesie ok. 2840 m2.  

Należy zaznaczyć, że zmiany przypowierzchniowe gruntu będą ograniczone do stanowisk słupów i w 

skali całego przedsięwzięcia będą miały punktowy charakter. Do zasypania wykopów fundamentowych 

będzie wykorzystany grunt miejscowy, wydobyty z miejsc wykopów. Odpowiednie zagęszczenie ziemi 

wyeliminuje osiadania gruntu w rejonie fundamentów. Teren wokół wykopu będzie podlegał 

rekultywacji, przy wykorzystaniu zebranej wcześniej organicznej warstwy gleby i zachowaniu 

pierwotnej rzędnej terenu. 

W celu ograniczenia ww. oddziaływań roboty ziemne poprzedzone zostaną pracami geodezyjnymi i 

geotechnicznymi. 

Potencjalne zagrożenie dla przypowierzchniowych warstw gleby mogą powodować zanieczyszczenia 

podłoża gruntowego na skutek np. awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych z samochodów 

dostawczych i z maszyn budowlanych. Działania minimalizujące zostały wskazane w pkt. 8 niniejszej 

karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, dźwigi) może wywołać drgania (wibracje), które 

zlokalizowane będą w strefie prowadzonych prac. Ich występowanie będzie krótkotrwałe i dotyczyć 

będzie obszaru maksymalnie do kilkudziesięciu metrów od strefy pracy urządzeń. Oddziaływania te 

będą krótkotrwałe i odwracalne. 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej 110 kV nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania 

na wierzchnią powierzchnię ziemi. 

Linia energetyczna w czasie swojej pracy nie będzie źródłem wytwarzania odpadów produkcyjnych i 

technologicznych, a jej praca nie będzie wymagać stosowania żadnych substancji, surowców, wody, 

materiałów oraz paliw, stąd też etap eksploatacji nie będzie powodował istotnego zanieczyszczenia 

powierzchni gruntowej. 

Potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji na podłoże gruntowe na etapie eksploatacji może 

wiązać się z wystąpieniem sytuacji awaryjnej wywołanej pracą sprzętu budowlanego i transportowego 

wykorzystywanego do usuwania skutków awarii. Oddziaływania te będą jednak incydentalne i 

krótkotrwałe, stad można je uznać za nieistotne. 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 gminy Aleksandrów. 

 

 
Strona | 30 

7.2  Środowisko gruntowo-wodne 

Etap budowy 

Na etapie realizacji inwestycji może dojść do przekształcenia warunków gruntowo wodnych w na 

skutek krótkotrwałego naruszenia pierwszego poziomu wód podziemnych w wykopach pod 

fundamenty słupów. Mając jednak na uwadze niewielkie rozmiary wykopów i ich likwidację (zasypanie) 

po wykonaniu fundamentów, ewentualne zmiany warunków gruntowo-wodnych będą krótkotrwałe i 

bez znaczenia dla funkcjonowania przyrody.  

Typy fundamentów i technologie ich posadowienia oraz metody odwodnień określone zostaną na 

etapie projektu budowlanego po zakończeniu badań geotechnicznych gruntu i przeprowadzeniu 

rozpoznania w zakresie głębokości występowania pierwszego poziomu wody podziemnej (możliwe 

technologie posadowienia i metody odwodnieni zostały wskazane w pkt. 3.3.5 niniejszej karty 

informacyjne przedsięwzięcia). Niezależnie od wyboru metody odwadniania – będzie to oddziaływanie 

tymczasowe i lokalne, które nie naruszy trwale stosunków wodnych, zarówno w odniesieniu do wód 

powierzchniowych jak i podziemnych.  

Ze względu na niewielkie rozmiary wykopów i ich likwidację (zasypanie) po wykonaniu fundamentów 

ewentualne zmiany warunków gruntowo-wodnych będą krótkotrwałe i bez znaczenia dla 

funkcjonowania przyrody. 

Etap eksploatacji  

Eksploatacja planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV nie wpłynie na warunki wodne i na jakość 

wód. Wody opadowe będą spływały po fundamentach słupów i infiltrowały w najbliższego otoczenia. 

Wody te nie będą zanieczyszczone. 

7.3 Wody powierzchniowe i podziemne 

Etap budowy 

Podczas realizacji inwestycji oddziaływanie na środowisko wodne będzie wynikało głównie z 

prowadzonych prac ziemnych związanych z posadowieniem fundamentów. W miejscach posadowienia 

słupów realizacja inwestycji może prowadzić do miejscowego obniżenia poziomu wód gruntowych. 

Aby ograniczyć ilość wody wypompowywanej z wykopu prace ziemne zaleca się wykonywać w okresie 

niskich i średnich stanów wód gruntowych. Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na 

naturalną dynamikę zwierciadła wody gruntowej w obszarze inwestycji.  

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczących przekształceń rzeźby terenu ani pogorszenia 

warunków infiltracji wody opadowej i roztopowej, a także nie wpłynie na odpływ powierzchniowy oraz 

infiltrację wód i zasilanie zbiornika wód podziemnych. 

Realizacja przedsięwzięcia na etapie budowy nie spowoduje negatywnego oddziaływania na Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych GZWP Nr 410 Zbiornik Opoczno.  
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Budowa planowanej linii 110 kV nie wpłynie na pogorszenie jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych. Potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych i pierwszego poziomu wód 

podziemnych może stanowić ich zanieczyszczenie w trakcie awaryjnych wycieków substancji 

ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie 

ich użycia. 

Znaczące negatywne oddziaływanie na ekosystemy wodne nie nastąpi przy odpowiednim nadzorze 

prac budowlanych.  

Etap eksploatacji  

Eksploatacja linii elektroenergetycznej 110 kV nie będzie miała wpływu na występujące w otoczeniu 

obiekty hydrograficzne i wody podziemne. Eksploatacja linii nie jest związana z wytwarzaniem 

substancji mogących mieć wpływ na wody powierzchniowe i podziemne. Przy prawidłowym 

eksploatacji linii nie wystąpi zmiana stosunków wodnych. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe. 

7.4 Powietrze 

Etap budowy 

Potencjalne zanieczyszczenie powietrza może wystąpić jedynie w trakcie realizacji przedmiotowej 

inwestycji. Źródłami emisji będą pojazdy samochodowe i maszyny uczestniczące w pracach 

montażowych. Emisja pyłami i gazami, powstałymi na skutek działania maszyn niezbędnych do 

transportu i montażu elementów konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej, wystąpi 

krótkotrwale, będzie niewielka i rozproszona oraz nie będzie w sposób istotny oddziaływać na 

otoczenie w zakresie ilości emitowanych substancji gazowych i pyłowych do powietrza. Ze względu na 

krótki czas prac montażowych nie będzie stanowić istotnego oddziaływania na środowisko 

Minimalizacja emisji spalin zostanie zapewniona przez ekonomiczne używanie pojazdów 

samochodowych (wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów, szlaki dojazdowe 

będą utrzymywane w stanie, który ograniczy pylenie). Stosowany będzie tylko w pełni sprawny sprzęt, 

a jego czas pracy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Prowadzenie prac będzie odbywać 

się w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu pylenie wtórne.  

Emisja ta będzie krótkotrwała i niezorganizowana, którą ze względu na charakter rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym można określić jako ulegającą szybkiemu rozproszeniu. 

Etap eksploatacji 

Eksploatacja planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV nie będzie stanowić źródła zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego gazami, pyłami lub odorami, z wyjątkiem zanieczyszczeń motoryzacyjnych 

emitowanych przez pojazdy ekip serwisowych i naprawczych, co można uznać za oddziaływanie 

znikome. 
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7.5 Krajobraz 

Etap budowy 

Na etapie prowadzenia prac realizacyjnych podstawowym oddziaływaniem na walory krajobrazowe 

będzie okresowa, specyficzna fizjonomia terenów budowy linii elektroenergetycznej 110 kV. 

Przedsięwzięcie realizowane w technologii napowietrznej nie wpłynie na zmianę stanu 

zagospodarowania terenu na trasie linii. Po zakończeniu prac budowlanych tereny wokół stanowisk 

słupów oraz na okresowych trasach dojazdów do nich zostaną przywrócone do wcześniejszego 

użytkowania. 

Na etapie realizacji inwestycji niekorzystne oddziaływanie na rzeźbę terenu i otaczający krajobraz 

związane będzie z usytuowaniem tymczasowego zaplecza budowy, w tym z oznakowaniem terenu 

budowy, składowaniem materiałów budowlanych, nagromadzeniem sprzętu budowlanego i maszyn 

roboczych, co można określić jako nieład i nieporządek w okresie trwania prac.  

Szerokość obszaru zajętego pod realizację linii wraz z pracami przygotowawczymi nie wykroczy poza 

pas technologiczny, który dla tego typu linii ma szerokość 18 m od osi linii w obie strony. 

Oddziaływanie to będzie miało charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu prac oraz przywróceniu 

otoczenia placu budowy do stanu pierwotnego. 

Etap eksploatacji 

Budowa linii elektroenergetycznej wpłynie na krajobraz, ponieważ skutkować będzie pojawieniem się 

nowych, obcych form przestrzennych wywołujących dysonans w środowisku. Oddziaływanie to będzie 

miało charakter trwały, gdyż związane jest nie tylko z etapem budowy, ale przede wszystkim z całym 

okresem eksploatacji inwestycji.  

Ocena oddziaływania wpływu realizacji inwestycji odnosi się głównie do potencjalnych zmian walorów 

estetycznych i sposobu postrzegania przestrzeni przez obserwatora. 

Głównymi elementami napowietrznej linii elektroenergetycznej oddziaływującym na krajobraz są słupy 

podtrzymujące przewody linii. Z bliskiej odległości, słupy wysokiego napięcia stanowią element obcy w 

krajobrazie, ze względu na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania w 

związku z wysokością konstrukcji.  

Istotnym uwarunkowaniem postrzegania słupów, zmiennym w czasie, są warunki pogodowe, a przede 

wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur i kierunek oświetlenia słupów w stosunku do 

obserwatora. Wiodący wpływ na postrzeganie słupów ma ukształtowanie terenu na obszarze 

otaczającym oraz jego pokrycie roślinnością drzewiastą (leśną). Na ekspozycję krajobrazową słupów i 

ich negatywne postrzeganie silnie wpływa lokalizacja na osi dróg lub wzdłuż ich przebiegu, gdy 

stanowią one dominantę krajobrazową i znajdują się długo w zasięgu widoczności obserwatorów 

jadących w ich stronę.  
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Z dwóch podstawowych typów konstrukcyjnych słupów linii elektroenergetycznych – kratowych lub 

rurowych – generalnie mniej „agresywne” krajobrazowo są słupy kratowe, gdyż ze względu na 

ażurową konstrukcję słabiej zarysowują się one na tle nieba i dają szybszy efekt „rozmycia” wraz ze 

wzrostem odległości od obserwatora. 

7.6 Przyroda ożywiona 

Etap budowy 

1. Szata roślinna 

Realizacja planowanej linii 110 kV będzie oddziaływać na szatę roślinną poprzez działania związane z jej 

likwidacja bądź uszkodzeniem, a także pośrednio, poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Fizyczne przekształcenia szaty roślinnej wystąpi na terenach lokalizacji fundamentów słupów, w 

miejscach montażu słupów z elementów oraz na trasach dojazdu do słupów, poza istniejącymi 

drogami. Na terenie gminy Aleksandrów  dotyczyć to będzie terenów leśnych w ramach Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Polskie. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w granicach 

administracyjnych Gminy Aleksandrów planowana inwestycja będzie w całości przebiegać przez tereny 

leśne, tj. na odcinku ca. 5,7km. Całkowita wycinka drzew nastąpi obszarze stanowisk słupowych oraz w 

pasie technologicznym, którego szerokość i zasady zagospodarowania zostaną wskazane na etapie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szacowana powierzchnia tego obszaru w 

zależności od przyjętej technologii budowy i wynikających z niej szerokości stref technologicznych, 

może wynieść maksymalnie 5ha (zmiana szerokość pasów technologicznych, część stref wystąpi na 

obszarze sąsiednich gmin). Warty podkreślenia jest tutaj fakt, iż na długości ok.3,8km, linia biegnie 

północnym skrajem zwartego kompleksu leśnego, na granicy z terenami rolniczymi, co gwarantuje 

zachowanie jego integralności, zaś na pozostałym odcinku, gdzie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym 

w kierunkach nadal zostanie utrzymany teren leśny z zagospodarowaniem w formie zieleni swobodnej, 

w pasie ok 7-12m, adekwatnie do warunków eksploatacji linii, nie przewiduje się istotnego wpływu na 

szatę roślinną.  

Po zakończeniu etapu realizacji dojdzie do rewaloryzacji szaty roślinnej na przekształconych terenach 

wskutek zabiegów gospodarczych na terenie leśnym.  

2. Fauna 

Oddziaływanie na faunę związane z budową linii elektroenergetycznej 110 kV będzie wiązało się z 

odstraszającym wpływem pracy sprzętu budowlanego i transportowego (hałas, spaliny, drgania, 

zagrożenie fizyczne) oraz z lokalnymi zmianami siedlisk, w wyniku przekształceń pokrywy glebowej i 

szaty roślinnej terenów rolnych. Oddziaływanie odstraszające dotyczyć będzie wszystkich grup 

systematycznych zwierząt, w tym przede wszystkim ptaków. 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 gminy Aleksandrów. 

 

 
Strona | 34 

Obserwacje terenowe wykazują, że płoszenie fauny w trakcie prac budowlanych jest typowym 

oddziaływaniem okresowym. Przekształcenia siedlisk w zasięgu terenów lokalizacji fundamentów 

słupów linii napowietrznej, spowodują przede wszystkim oddziaływanie na faunę glebową, w tym na 

ssaki ziemne (np. krety).  

Po zakończeniu prac budowlanych warunki bytowania zwierząt powrócą do stanu sprzed budowy, z 

wyjątkiem potencjalnego oddziaływania linii na zwierzęta fruwające i zasiedlające drzewa, które 

zostaną usunięte. Potencjalne oddziaływania na faunę zostaną zminimalizowane przez dobór 

właściwej technologii prac budowlanych i okresu ich wykonania. 

Etap eksploatacji 

1. Szata roślinna 

W fazie eksploatacji planowane inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na roślinność. Pewne 

oddziaływania mogą wiązać się z koniecznością utrzymania pod linią elektroenergetyczną pasa 

bezleśnego oraz prowadzeniem prac konserwacyjnych i napraw przy użyciu ciężkiego sprzętu. W tej 

fazie, zgodnie z kierunkami przyjętymi w Zmianie Studium, zostanie utrzymane leśne użytkowanie 

terenów, z przeważającą zielenią swobodną i krzewami. W okresie eksploatacji wpływ na szatę roślinną 

będzie jeszcze o mniejszym znaczeniu, ponieważ na skutek naturalnej ekspansji roślin przywrócona 

zostanie wartość przyrodnicza obsaru. 

Okresowa przycinka drzew pod trasą linii na terenach zadrzewień i zarośli, prowadzona jest minimum 

raz na pięć lat zgodnie z normą PN-EN-50341-3-22. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 45 kV” Część 3 Zbiór normatywnych warunków krajowych”.  

2. Fauna 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne mogę potencjalnie oddziaływać wszystkim na zwierzęta 

fruwające, głównie ptaki, gdyż nietoperze posiadają mechanizm echolokacyjny, pozwalający skutecznie 

unikać ewentualnych kolizji, a oddziaływanie na owady jest nierozpoznane naukowo.  

Oddziaływanie na faunę może dotyczyć: 

- fizycznego oddziaływania na zwierzęta fruwające w wyniku kolizji z elementami linii 

elektroenergetycznej, prowadzące do uszkodzeń ciała lub śmierci zwierząt;  

- porażenia prądem w przypadku dużych ptaków, powodujące śmierć zwierząt. 

3. Oddziaływanie na awifaunę  

Kolizje i porażenia w kontakcie z liniami elektroenergetycznymi i elementami ich infrastruktury są 

jednymi z głównych antropogenicznych przyczyn śmiertelności ptaków, budowle te trwale zmieniają 

też ekosystemy. W raportach Komisji Europejskiej wyodrębniono trzy główne typy oddziaływań linii 

napowietrznych na ornitofaunę.  

Dotyczą one następujących aspektów:  
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• ryzyka porażenia prądem,  

• ryzyka kolizji z przewodami energetycznymi i odgromowymi,  

• ryzyka istotnych zmian w ekosystemach w okolicy linii, likwidacji ekosystemów, lub stworzenia 

efektu barierowego.  

Zagrożenia te dotyczą wszystkich typów linii napowietrznych, jednak nie wszystkich w równym 

stopniu. Poniżej w formie skrótowej omówiono wyżej wymienione oddziaływania. 

- ryzyko porażenia prądem występuje najczęściej na liniach niskich i średnich napięć i na stacjach 

transformatorowych, na których odległości między elementami przewodzącymi prąd o różnych 

napięciach lub między elementem pod napięciem i elementem uziemionym jest zbyt mała. Porażenia 

są zazwyczaj śmiertelne, a przedmiotem oddziaływania są głównie ptaki o dużej rozpiętości skrzydeł. 

Sposobem redukcji negatywnego oddziaływania jest odpowiednia izolacja faz oraz zachowanie 

wystarczającej odległości pomiędzy elementami o różnych potencjałach, lub elementami, pomiędzy 

którymi zachodzi przesunięcie fazowe. Zastosowanie tych prostych zasad w praktyce jest 

niejednokrotnie kłopotliwe. W kilku krajach europejskich i w Ameryce Północnej stworzono katalog 

bezpiecznych rozwiązań inżynieryjnych (np. Haas 2003, APLIC 2006, VSE 2009). Niestety ich 

bezpośrednie wdrożenie na gruncie krajowym jest trudne ze względu na istotne różnice w sposobie 

organizacji sieci przesyłowych, inne normy dotyczące projektowania linii i stacji transformatorowych 

oraz inną paletę standardowych rozwiązań technicznych, w tym budowy słupów energetycznych. 

Niektóre typy słupów stosowane przez firmy energetyczne ze względu na znaczne ilości ginących na 

nich ptaków nazywane są słupami „zabójcami”. Taksonami najbardziej podatnymi na porażenia są 

bocianowate, szponiaste i krukowate.  

- za kolizję uznaje się sytuację, w której ptak odnosi obrażenia lub ginie w wyniku zderzenia z 

jakimkolwiek elementem linii napowietrznej. Jest to poważny i bardzo złożony problem związany z 

budową nowych i przebudową istniejących linii. Poziom podatności poszczególnych gatunków na 

kolizje różni się od podatności na porażenia. Ptakami najbardziej zagrożonymi w wyniku kolizji są 

bocianowate, grzebiące, chruściele, żurawie, sieweczkowate, bekasowate, sowy.  

- linie napowietrzne, podobnie jak wszystkie inne inwestycje, powodują zmiany w ekosystemach 

skutkujące zmianami w składzie gatunkowym ornitofauny. Dotyczy to przede wszystkim linii wysokiego 

napięcia, ze względu na dużą wysokość słupów i szerokość pasa technologicznego. Linie w trakcie 

budowy i eksploatacji powodują trwałe przekształcenie obszaru w granicach pasa technologicznego, 

którego szerokość w zależności od typu linii waha się w zakresie 50 – 120 m. Zgodnie z obowiązującym 

prawem w pasie technologicznym nie mogą znajdować się drzewa i krzewy wyższe niż 2 m. W 

przypadku obszarów leśnych w praktyce oznacza to trwałą likwidację ekosystemu leśnego w pasie 

technologicznym i fragmentację siedlisk, oraz okresowe wycinanie podrostu drzew oraz krzewów. 
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Dotkliwość tego oddziaływania dla ornitofauny jest tym większa im wyższą wartość przedstawiają lasy, 

przez które przebiega inwestycja. W niektórych przypadkach możemy mówić o oddziaływaniu 

pozytywnym dla niektórych gatunków. W OSO Puszcza Notecka pas technologiczny poprowadzonej 

przez drągowinę sosnową linii 110 kV jest ważnym miejscem gniazdowania lerki będącej przedmiotem 

ochrony tego obszaru Natura 2000. Przykład ten wskazuje na konieczność indywidualnego podejścia 

do każdej linii i rozważenia aspektu: ochrona których gatunków stanowi priorytet na danym obszarze. 

Istotną powodowaną przez inwestycję zmianą jakości ekosystemów jest zmiana relacji drapieżnik – 

ofiara. Linie wysokiego napięcia są często wykorzystywane jako czatownie przez ptaki drapieżne. 

Poprowadzenie linii wysokiego napięcia przez łąki i inne cenne dla ptaków ekosystemy otwarte 

powoduje zmniejszenie ilości gniazdujących par ptaków, jednak nie wiąże się ze spadkiem 

bioróżnorodności. Zatem spadek liczebności gniazdujących par w okolicy linii wysokiego napięcia 

stanowi przesłankę do tego, aby na obszarach chronionych, gdzie przedmiotem ochrony są gatunki 

ptaków wodno-błotnych i gatunki związane z terenami otwartymi unikać lokalizacji linii wysokiego 

napięcia. W przypadku obszarów, gdzie przedmiotem ochrony są ptaki szponiaste, a brak 

odpowiednich miejsc do zakładania gniazda stanowi czynnik limitujący liczebność populacji, zasadnym 

wydaje się budowa na słupach bezpiecznych czatowni dla drapieżników oraz platform gniazdowych. 

Działanie to, w tym przypadku, nosi znamiona minimalizacji i jest adresowane do takich gatunków jak 

rybołów i inne szponiaste. W Niemczech skuteczność tego rozwiązania wykazano już kilkanaście lat 

temu. Większość niemieckiej populacji rybołowów gniazduje na słupach energetycznych. Z powyższych 

przykładów wynika, że do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i rozważyć pełen bilans 

zysków i strat, jakie dane działanie niesie dla ekosystemów, w które ingeruje inwestycja. 

Korytarze ekologiczne nie są obszarami podlegającymi ochronie na podstawie zapisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55). Łączą one odmienne jednostki 

przestrzenne krajobrazu różniące się od otaczającego tła. Ich pochodzenie i charakter mogą być 

rozmaite, a pod względem struktury wyróżnia się korytarze liniowe, pasowe i sieciowe.  

Ta składowa krajobrazu pełni m.in. następujące funkcje:  

- zmniejszenie stopnia izolacji oddzielnych elementów krajobrazu i ułatwienie przemieszczania się 

gatunków,  

- przemieszczanie materii i energii,  

- wzbogacenie i regulacja oddziaływania na otaczające tło.  

- refugium, czyli ostoja wyróżniająca się pod względem przyrodniczym, na którym spotykane są 

rzadkie, ginące czy zagrożone gatunki zwierząt bądź zanikające typy ekosystemów.  

Korytarze ekologiczne stanowią zatem łącznik pomiędzy oddalonymi terenami zasiedlanymi przez 

różne populacje zwierząt. Umożliwiają im migracje i ekspansję na nowe obszary. 
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Obszar przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w granicach korytarzy ekologicznych 

wyznaczonego w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących 

Europejska Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanego w latach 2010-2012 

przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych 

i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. 

Zgodnie z „Mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”, która opracowana została przez Zakład 

Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. 

Włodzimierza Jędrzejewskiego, planowana linia przebiega w obszarze korytarza ekologicznego  

Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-7 (odcinek o długości ok. 5,2 km). 

Głównym założeniem merytorycznym było opracowanie mapy korytarzy o charakterze 

multifunkcjonalnym - przeznaczonych dla możliwie największej liczby gatunków i łączących różnorodne 

siedliska przyrodnicze, zwłaszcza podlegające ochronie w ramach sieci Natura2000. Podstawowym 

celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego narzędzia dla ochrony siedlisk i gatunków 

zagrożonych fragmentacją środowiska, wykorzystywanego w planowaniu przestrzennym i 

projektowaniu inwestycji liniowych. 
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7.7 Formy ochrony przyrody  

Kierunki zagospodarowania odnoszące się do obszarów pozostających w zasięgu wyznaczonych form 

ochrony przyrody określone zostały przy założeniu nienaruszalności stanu równowagi ekologicznej 

występującej w ich granicach. Tereny wyznaczone w ramach form ochrony przyrody uwzględniają 

ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz ustanowionych w ich obszarze zakazów. 

OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ ZMIANY STUDIUM NA SULEJOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, który został 

ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. w 

sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym status tego obszaru jest Uchwała Nr 

XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Park obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy w jej środkowym odcinku 

od okolic Bąkowej Góry po okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Park ochrania krajobraz nadrzeczny 

Pilicy, Czarnej Malenieckiej (Koneckiej), delty Luciąży, śródleśnych strumieni, np. strugi Młynki czy 

Rosochy. W SPK znajduje się fragment najlepiej zachowanego koryta Pilicy charakteryzujący licznymi, 

naturalnymi i malowniczymi meandrami. Doliny rzek przepływających przez tereny Parku są 

niezastąpionymi refugiami faunistycznymi (zwłaszcza ptasimi) oraz florystycznymi. Pozornie nizinne 

tereny poprzecinane są dolinami i wąwozami przez co mają charakter pagórkowaty z wyraźnymi 

obniżeniami dna dolin oraz wzniesionymi brzegami odsłaniającymi widoki na otaczające tereny. Na 

krajobraz SPK składają się również wartości kulturowe. Wody Pilicy stanowiły niegdyś zaczątek 

pierwszych osiedli ludzkich. W ich sąsiedztwie rozwijała się kultura, która na przestrzeni wieków 

pozostawiła po sobie ślady w krajobrazie t.j. ruiny zamków, stare kościółki, cmentarzyki. Tradycje i 

zwyczajach środkowego Nadpilicza są nadal pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenia. 

Na terenie Parku obowiązują zakazy (§ 3 ust. 1 Uchwały z dnia 27 lutego 2018 r.), jednakże z uwagi na 

zapisy ustawy o ochronie przyrody, budowa inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz.U. z 2012 rm. 

poz. 647, z późn. zm) jest wyłączona przepisami prawa spod tego zakazu, bez możliwości jakiejkolwiek 

modyfikacji tych przywilejów na mocy aktów tworzących daną formę ochrony przyrody. 

OPIS ODDZIAŁYWAŃ ZMIANY STUDIUM NA KORYTARZ EKOLOGICZNY 

Inwestycja w swym przebiegu przecina korytarz ekologiczny Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-7 (odcinek o 

długości ok. 5,2 km).  

Pojęcie korytarza ekologicznego przedstawiane jest w literaturze w dwojaki sposób. Podejście 

funkcjonalne (populacyjne) zwraca uwagę przede wszystkim na funkcję, jaką pełni korytarz 
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ekologiczny, wskazując, że jest to szlak migracji zwierząt, roślin czy grzybów. Zwierzęta przemieszczają 

się, wybierając trasy, które są dla nich najdogodniejsze i dzięki którym spełniają aktualne potrzeby (np. 

żywieniowe) oraz wymagają od nich najmniejszego nakładu energii.  

Korytarz ekologiczny może być też rozpatrywany jako pewien element w strukturze krajobrazu, 

charakteryzujący się najczęściej wydłużonym, liniowym kształtem (np. dolina rzeki, zadrzewienia 

śródpolne), który wyróżnia się spośród otaczającego terenu.  

Jednym z kluczowych zagrożeń dla funkcjonowania korytarzy jest postępująca fragmentacja 

środowiska związana ze wzrostem powierzchni zabudowy i gęstości infrastruktury liniowej (m.in. drogi, 

linie kolejowe). Fragmentacja środowiska w coraz większy sposób ogranicza naturalne siedliska 

zwierząt i roślin oraz możliwości migracji między nimi.  

Wśród głównych zagrożeń dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych można wskazać: 

• rozwój sieci transportowej, zwłaszcza bez odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych (np. 

przejść i przepustów dla zwierząt) na odcinkach o dużym natężeniu ruchu);  

• chaotyczna zabudowa obszarów podmiejskich i wiejskich, często lokalizowana w bliskiej 

odległości od lasów; 

• budowa obiektów przemysłowych, centrów handlowych, logistycznych i magazynów daleko 

poza obszarem zabudowanym, wzdłuż głównych dróg;  

•  budownictwo w bezpośredniej bliskości cieków wodnych i dolin; 

• niewłaściwa zabudowa i regulacja koryt rzecznych, uniemożliwiająca migrację zwierząt;  

• rozwój budownictwa rekreacyjnego i hałaśliwych form rekreacji . 

 

Na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na korytarze ekologiczne związane będzie głównie z 

hałasem i drganiami. Hałas i drgania na etapie realizacji wywołany pracą maszyn budowlanych oraz 

pojazdów będzie miał bezpośredni wpływ na występujące w pobliżu gatunki fauny. Hałas powodowany 

pracą sprzętu budowlanego jest hałasem o natężeniu zmiennym w czasie w sposób nieregularny, 

zależny od chwilowych uwarunkowań, głównie od charakteru wykonywanych w danym momencie 

robót budowlanych. Oddziaływanie ustąpi po zakończeniu etapu budowy.  

Linie elektroenergetyczne jako antropogeniczny elementy w krajobrazie, są elementem mogącym 

mieć wpływ na przemieszczanie się zwierząt. Oddziaływanie to związane jest w większym stopniu z ich 

cechami fizycznymi (wysokie słupy przelotowe, konstrukcje stalowe, przewody robocze, przewody 

odgromowe, obce ekologicznie podłoże pod słupami). 
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7.8 Klimat 

Ze względu na niewielki obszar objęty zmianą studium (w skali gminy) oraz  utrzymanie standardów 

jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się oddziaływania ustaleń 

projektowanego dokumentu na klimat. 

7.9 Zasoby naturalne 

Jako zasoby naturalne można rozumieć każdy element środowiska  przyrodniczego. Ponieważ jednak 

wpływ ustaleń projektu zmiany studium na wody, gleby, klimat, rośliny itp. elementy omówiono 

wcześniej, w tym miejscu pod pojęciem „zasoby naturalne” zdefiniowano oddziaływanie na złoża 

surowców naturalnych. Ponieważ przedmiotowe inwestycje są zlokalizowane poza 

udokumentowanymi złożami surowców naturalnych można stwierdzić, iż nie będą one miały na nie 

żadnego wpływu. 

7.10 Klimat akustyczny 

Źródłem hałasu wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne są: 

- ulot z elementów przewodzących linii, znajdujących się pod napięciem (głównie z przewodów 

roboczych): 

- wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach).  

Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym do przestrzeni, pojawiającym się, gdy 

wartość maksymalna natężenia na powierzchni przewodu przekroczy wartość krytyczną.  

W czasie stabilnych warunków pogodowych maksymalne natężenie pola elektrycznego na powierzchni 

przewodów wynosi 15-17kV/cm, podczas gdy wartość natężenia krytycznego wynosi 19-20kV/cm. W 

czasie złych warunków atmosferycznych – wysokiej wilgotności powietrza, średnio-intensywnym 

opadzie – wartość krytyczna poziomu pola elektrycznego spada do 10-12kV/cm. Powoduje to 

powstawanie intensywnego zjawiska ulotu, a w konsekwencji znacznego wzrostu poziomu 

emitowanego do środowiska hałasu. 

Z doświadczeń pomiarowych wiadomo, że poziom emisji hałasu do środowiska nie jest jednolity dla 

całej linii, nawet w czasie dobrych warunków atmosferycznych może on mieć różny poziom. 

Najczęściej jest to związane z właściwościami samych przewodów roboczych linii – głównie ich 

nierównomiernością, ale również lokalnymi uszkodzeniami, zabrudzeniami czy wadami 

konstrukcyjnymi.  

Szczególnie wysoki poziom hałasu notowany jest w rejonie występowania wyjątkowo niekorzystnych 

warunków zabrudzeniowych. Wzmożone wyładowania na osprzęcie izolacyjnym powodują tam istotny 

wzrost emisji hałasu. 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 gminy Aleksandrów. 

 

 
Strona | 41 

Z licznych badań hałasu przeprowadzonych wokół linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 

wynika, że poziom hałasu wytwarzanego przez te linie nie przekracza najczęściej, w odległości 

kilkunastu metrów od linii, nawet w najgorszych warunkach pogodowych wartości: 

- 30-35dB(A) – dla linii 110kV 

- 32-40dB(A) – dla linii 220kV 

- 36-46dB(A) – dla linii 400kV 

Przez najgorsze warunki pogodowe w tym momencie należy rozumieć taki stan atmosfery, gdzie przy 

dużej wilgotności powietrza następuje kondensacja pary wodnej na przewodach roboczych linii. 

Zazwyczaj ma to miejsce nad ranem lub późnym wieczorem, lub w czasie mżawki. Sytuacja taka nie 

zdarza się często. Zgodnie z normą PN-N-01339 Hałas. Metody pomiaru i oceny linii 

elektroenergetycznych wysokich napięć w opracowaniach dotyczących oceny oddziaływania 

akustycznego linii energetycznych należy przyjmować, iż niekorzystne warunki pogodowe mają miejsce 

przez 10% czasu w roku. 

Na potrzeby analizy dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia przyjęto pewne uproszczenia, 

których zadaniem było stworzenie modelu obliczeniowego, prezentującego oddziaływanie 

projektowanej linii energetycznej w ekstremalnie złych warunkach, zarówno pogodowych jak i 

konstrukcyjnych.  

Przyjęto, w oparciu o dane literaturowe oraz pomiary własne autora analizy, iż poziom hałasu w 

odległości 10m od linii energetycznej 110kV wynosi 35dB(A), co pozwala na wyznaczenie mocy 

akustycznej reprezentatywnego (1m) odcinka linii na poziomie 55dB(A). Stan taki ma miejsce jedynie w 

okresie najniekorzystniejszych warunków meteorologicznych. Z doświadczeń pomiarowych autora 

opracowania wynika, iż w czasie dobrych warunków pogodowych poziom hałasu emitowanego przez 

linie energetyczne 110kV jest zawsze niższy od poziomu tła akustycznego, a więc w praktyce 

niemierzalny. 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, poziom hałasu nie przekroczy wartości dopuszczalnych, a 

zatem przedsięwzięcie może być realizowane pod względem uwarunkowań akustycznych.  

Realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu jakości klimatu akustycznego w stosunku do 

stanu aktualnego. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia spowoduje natomiast znaczne ograniczenia 

w możliwości funkcjonowania i rozwoju sieci energetycznej w rejonie. 

7.11 Emisja pola i promieniowania elektromagnetycznego 

Linia elektroenergetyczna 110 kV będzie źródłem pola elektromagnetycznego. Pole 

elektromagnetyczne powstaje wokół przewodów i aparatury będącej pod napięciem. Analizując 

oddziaływanie tego pola na środowisko mówimy o jego dwóch składowych: •polu magnetycznym i 

polu elektrycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w 
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sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258), w otoczeniu stacji elektroenergetycznych oraz napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, pracujących na częstotliwości 50 Hz: 

1) pomiary składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wykonuje się: 

a) nad powierzchnią ziemi lub nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, w szczególności dachami 

spełniającymi role tarasów, tarasami i balkonami – na wysokości 2 m, 

b) w pobliżu obiektów budowlanych – w odległości nie mniejszej niż 1,6 m od ścian, stropów i podłóg 

tych obiektów,  

c) zachowując odległość co najmniej 1,6 m między sondą miernika i osobą mierzącą; 

2) pomiary składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego wykonuje się w pionach pomiarowych 

na wysokościach od 0,3 m do 2 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których 

mogą przebywać ludzie, w szczególności na dziedzińcach, placach, podwórkach, dostępnych dla 

ludności dachach budynków oraz – pod warunkiem poinformowania o planowanych pomiarach z 

minimum 3- dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu przez dysponenta przestrzeni 

pomiarowej – na klatkach schodowych, w lokalach użytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach i 

tarasach.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448): 

1) wartość graniczna natężenia pola magnetycznego 50 Hz w środowisku dla 

miejsc dostępnych dla ludzi to 60 A/m. 

2) dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego 50 Hz charakteryzowane 

są wartościami granicznymi: 

- 10 kV/m - obszary dostępne dla ludzi; 

- 1 kV/m - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 

Przyjęto, że pola o podanych wyżej poziomach nie oddziałują niekorzystnie na żaden z elementów 

środowiska (rośliny, zwierzęta, wodę i powietrze), w tym przede wszystkim na ludzi, nie wykazują przy 

tym również żadnego działania kumulacyjnego lub synergicznego. Tereny, w ramach których wartości 

te nie mogą być dotrzymane kwalifikuje się (w razie zaistnienia takiej potrzeby), zgodnie z ustawą 

Prawo ochrony środowiska, jako obszary ograniczonego użytkowania. Oddziaływanie od 

projektowanej linii nie będą przekraczać dopuszczonych przepisami prawa parametrów. 

7.12 Oddziaływanie na ludzi 

Emisja hałasu do środowiska może niekorzystnie wpływać również na zdrowie ludzi, tj. osób 

narażonych bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, nie będących mieszkańcami terenów 

chronionych czy też pracownikami obiektów znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie źródeł 
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hałasu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Fegeral Interagency Committee on Urban Noise 

w 1992 roku emitowany hałas odbierany jest przez ludność jako uciążliwy, niezależnie od miejsca ich 

przebywania. W poniższej tabeli zaprezentowano podsumowanie wyników przeprowadzonych badań. 

 

Stopień uciążliwości hałasu sygnalizowany przez ludność 

Notowany poziom 

hałasu 

Szacowany poziom 

uciążliwości 
Stopień uciążliwości 

75dB(A) i więcej 37% Bardzo poważny 

70dB(A) 25% Poważny 

65dB(A) 15% Znaczący 

60dB(A) 9% Średni 

55dB(A) i mniej 4% Mały 

 

W przypadku linii elektroenergetycznej poziom emitowanego hałasu w bezpośrednim jej 

sąsiedztwie będzie się kształtował poniżej 45 dB(A). Pozwala to ocenić uciążliwość akustyczną 

przedsięwzięcia jako małą, a nawet marginalną.  

Podsumowując, stwierdza się, iż budowa linii elektroenergetycznej nie powinna powodować 

konfliktów społecznych w obszarach, gdzie jej przebieg sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, 

w kontekście jej oddziaływania akustycznego i powodowanej przez nią uciążliwości 

akustycznej. 

Konsekwencje zagrożenia naturalnego środowiska elektromagnetycznego można podzielić na 

dwie grupy: 

− w zakresie niskich częstotliwości: zagrożenia te są związane z oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych bezpośrednio na procesy elektrochemiczne zachodzące w 

komórkach, 

− w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania mikrofalowego: główne 

zagrożenie związane jest z oddziaływaniem termicznym tego promieniowania na 

tkanki i komórki. 

Oddziaływania takie zaobserwowano jedynie w warunkach laboratoryjnych, przy ekstremalnie 

wysokich natężeniach pól elektromagnetycznych – dotyczy to w szczególności pól niskich 

częstotliwości. Pola, z jakimi miano wówczas do czynienia, nie występują w naturalnym 
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środowisku, a można je spotkać jedynie w specjalistycznych ośrodkach naukowych i 

badawczych. 

Jak wykazują dotychczasowe badania epidemiologiczne, do tej pory nie stwierdzono 

bezpośredniego wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez linie i stacje 

elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia na zdrowie i życie mieszkańców. 

Określone w przepisach wartości normatywne są jednak wyrazem troski o ludność 

zamieszkującą w sąsiedztwie takich obiektów. Na tle przepisów światowych, dotyczących 

ograniczeń w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego, unormowania 

polskie są charakteryzowane jako jedne z najbardziej restrykcyjnych. 

Na podstawie dostępnych wyników badań stwierdza się zatem, iż oddziaływanie 

projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV, na zdrowie i życie ludności będzie znikome, 

głównie ze względu na lokalizację linii z dala od siedzib ludzkich i nie przyczyni się do 

pogorszenia ich stanu zdrowia. 

7.13 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

1. Katastrofa budowlana 

W czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia katastrof 

budowlanych. W myśl ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) pod pojęciem tym 

rozumiemy: 

- katastrofa budowlana jest to jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 

jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek 

szczelnych i obudowy wykopów.  

Budowa planowanej linii energetycznej 110 kV dotyczy konstrukcji projektowanych i budowanych 

zgodnie z wymaganymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy 

technicznej stosując się jednocześnie do wymagań Unii Europejskiej.  

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, projektowane obiekty użytkowane będą w sposób 

zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także będą utrzymywane w 

należytym stanie technicznym, nie dopuszczając jednocześnie do nadmiernego pogorszenia jego 

właściwości użytkowych i technicznych w zakresie: 

− nośności i stateczności konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− higieny, zdrowia i środowiska, 

− bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 
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− ochrony przed hałasem, 

− oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

− równoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.  

Obiekty wsporcze linii mogą być okresowo kontrolowane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  

Obiekty konstrukcyjne zostaną zaprojektowane przez osoby kompetentne, posiadające stosowną 

wiedzę i uprawnienia, pozwalające na zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymogami sztuki 

budowlanej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, środowiska i samych obiektów. Powyższe 

działania pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.  

Należy mieć na uwadze, że zawsze istnieje ryzyko związane z możliwością wystąpienia awarii, 

katastrofy naturalnej lub budowlanej. Dlatego w trakcie realizacji przedsięwzięcia ważne jest 

utrzymanie reżimów technologicznych, stałej kontroli maszyn i sprzętu, kontroli jakości wykonywanych 

robot oraz kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Sytuacje awaryjne, jakie mogą wystąpić w trakcie budowy planowanej inwestycji, związane będą z 

ewentualnymi awariami pojazdów dowożących materiały na plac budowy lub ewentualnymi 

2. Poważna awaria 

Poważnymi awariami w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska są zdarzenia,  

w szczególności emisje, pożary lub eksplozje, powstałe 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. 

Do możliwych, chociaż bardzo rzadko występujących awarii linii napowietrznych wysokiego napięcia 

można zaliczyć:  

• zerwanie przewodu lub przewodów roboczych będących pod napięciem,  

Mimo, iż przewody linii wysokiego napięcia są odpowiednio dobierane pod względem mechanicznym i 

wytrzymałościowym w sposób wykluczający możliwość zerwania, istnieje pewne ryzyko zerwania 

przewodu pod napięciem. Główną przyczynę zdarzenia stanowią ekstremalne warunki atmosferyczne 

(huraganowy wiatr, wzmożone opady mokrego, szybko zamarzającego śniegu, sople lodu tworzące się 

na przewodach). W wyniku przerwania następuje luka w przepływie prądu przez uszkodzony przewód, 

uruchamiająca system zabezpieczeń, który automatycznie wyłącza linię spod napięcia. Opadający 

przewód linii, ze względu na znaczną masę, może stanowić potencjalne zagrożenie dla człowieka czy 

zwierzęcia przebywającego w okolicy miejsca awarii.  

Wyklucza się wystąpienie porażenia elektrycznego, ze względu na zamontowany system zabezpieczeń, 

który w momencie zerwania i opadu linii odcina dopływ prądu. W sytuacji, gdy linia nie jest obciążona 

lub prąd obciążenia jest zbyt mały, aby zadziałały zabezpieczenia przeciążeniowe - opadający przewód 
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powoduje zwarcie doziemne, które w bardzo krótkim czasie wyłączane jest przez zabezpieczenia 

odległościowe linii. Przypadki zerwania przewodów fazowych w liniach najwyższych napięć notuje się 

sporadycznie. W Polsce odnotowano pojedyncze przypadki w ciągu ostatnich kilkunastu lat, nie 

odnotowano przypadków porażenia prądem człowieka przez zerwane przewody. 

Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na zerwaniu przewodu i porażenia człowieka lub 

zwierzyny jest więc jako bardzo małe. 

• uszkodzenie izolatorów 

W sytuacji awarii izolatora może nastąpić opadnięcie przewodu i zwarcie doziemne, uruchamiane jest 

wówczas zabezpieczenie linii i automatyczne jego wyłączenie. W niektórych sytuacjach, np. przy 

krzyżowaniu linii z obiektami kubaturowymi czy szlakami komunikacyjnymi, w celu zapewnienia 

dodatkowej ochrony przed skutkami zerwania się przewodu linii, stosowane są dwurzędowe łańcuchy 

izolatorowe działające w taki sposób, iż uszkodzenie jednego rzędu łańcucha nie powoduje opadnięcia 

przewodu na ziemię, dzięki podtrzymywaniu przez drugi łańcuch izolatorowy. Odnotowane przypadki 

pęknięć izolatorów na słupach linii najwyższych napięć są bardzo sporadyczne i w związku z tym 

prawdopodobieństwo opadnięcia przewodu oceniane jest jako małe i pomijalne. Występowanie 

ekstremalnych warunków atmosferycznych, w postaci podwyższonej wilgotności i temperatury 

powietrza może być przyczyną powstawania wyładowań niezupełnych na powierzchni izolatorów. Tak 

uszkodzony izolator nie stwarza jednak żadnego zagrożenia dla człowieka, może stać się jedynie 

źródłem zwiększonego hałasu. Prowadzone zabiegi konserwatorskie na liniach napowietrznych, 

pozwalają na niezwłoczną wymianę uszkodzonych izolatorów i minimalizację oddziaływania.                          

• odkształcenie lub przewrócenie konstrukcji słupa.  

W przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej (wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, osuwiska ziemi, 

pożary, powodzie) może dojść do naruszenia stabilności konstrukcji słupa. W Polsce odnotowano 

pojedyncze przypadki przewrócenia się słupów linii napowietrznych. Zdarzenia polegające na 

odkształceniu lub złamaniu i przewróceniu się słupów, następowały w wyjątkowo niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych i nie spowodowały zagrożenia dla ludzi. W wyniku odnotowanych 

zdarzeń, przy obecnie projektowanych słupach linii najwyższych napięć stosuje się zaostrzone 

wymagania wytrzymałościowe, wynikające z zapisów obowiązujących normach europejskich. Przepisy 

te obligują projektantów do stosowania słupów energetycznych uwzględniających obciążenia 

konstrukcji, minimalizujących ryzyko przewrócenia się słupa energetycznego i wystąpienia związanej z 

tym awarii sieci trakcyjnej. 

3. Katastrofa naturalna 

Katastrofą naturalną jest zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 
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występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe 

na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób 

roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu - zgodnie z ustawą z 

dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1897). 

Inwestycja nie jest położona na terenach zalewowych i narażonych na ryzyko powodzi. 

7.14 Ochrona dóbr kultury 

Wymagania dotyczące ochrony dóbr kultury reguluje Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2067) wraz z przepisami wykonawczymi.  

Na obszarach analizowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną konserwatorską czy 

obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Eksploatacja linii 110 kV nie 

będzie oddziaływać na stanowiska archeologiczne. Z uwagi na odległość inwestycji od lokalizacji 

obiektów zabytkowych realizacja inwestycji nie będzie wywoływała bezpośredniego wpływu na tego 

typu obiekty. 

8. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
 

W zależności od zastosowanej techniki oraz opracowanej technologii, wrażliwości poszczególnych 

komponentów środowiska i przyrody, na niekorzystne formy oddziaływania jest różna, przy czym nie 

ma podstaw do stwierdzenia, że linia elektroenergetyczna 110 kV będzie szkodliwa dla środowiska. Nie 

mniej, może ona stwarzać pewne ograniczenia w wykorzystaniu terenu, z tego powodu  

w analizowanym projekcie zmiany studium został zawarty najbardziej optymalny wariant jej przebiegu. 

W przypadku respektowania zapisów projektu zmiany studium stan środowiska przedmiotowego 

terenu nie powinien ulec pogorszeniu, dlatego w przedmiotowej prognozie oddziaływania na 

środowisko nie wyznacza się innych rozwiązań, które mogłyby zapobiegać, ograniczać i 

rekompensować negatywny wpływ na środowisko. 

Wszelkie prace montażowe i budowlane związane z przedmiotową inwestycją na całym analizowanym 

terenie winny być prowadzone z należytą starannością i dbałością o zachowanie środowiska w jak 

najlepszym stanie. Służyć temu będzie przede wszystkim ograniczenie prac związanych z 

przekształceniem powierzchni ziemi do minimum niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania 

przedsięwzięcia. 

Na etapie realizacji inwestycji zaleca się zastosowanie następujących rozwiązań chroniących 

środowisko gruntowo-wodne:  
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 -magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji sprzętu 

będzie odbywało się poza miejscem realizacji prac,  

- miejsca magazynowe, składy i bazy transportowe organizować w rejonie planowanych placów 

budowlano – montażowych, omijając okolice cieków i terenów wodno-błotnych z uwzględnieniem 

zasady minimalizacji zajęcia terenu i estetycznego zagospodarowania terenu, 

- zaplecze budowy zostanie wyposażone w system odbioru oraz odprowadzania ścieków bytowych w 

postaci instalacji przenośnych toalet,  

- wykonawca winien sprawdzać stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych, 

aby wyeliminować wycieki węglowodorów ropopochodnych do podłoża 

- ścieki powstające podczas budowy obejmie postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami,  

- ścieki socjalno – bytowe pochodzące z terenu zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych 

kabinach sanitarnych, które odbierane będą regularnie przez firmy, które zajmują się wywozem 

nieczystości płynnych,  

- zaleca się wyposażenie teren przedsięwzięcia – placu budowy, w sorbenty do neutralizacji substancji 

szkodliwych, w tym ropopochodnych (paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów). 

W celu zminimalizowania możliwych oddziaływań inwestycji na siedliska przyrodnicze oraz gatunki 

roślin należy zaprojektować następujące działania minimalizujące: 

• organizacja placu budowy w sposób minimalizujący zniszczenie biotopu (lokalizacja 

zaplecza technicznego poza miejscem występowania zidentyfikowanych siedlisk 

przyrodniczych oraz lokalizacji dróg dojazdowych w sposób uniemożliwiający 

zniszczenie siedlisk nie podlegających zajęciu pod inwestycję), 

• oszczędzanie płatów cennych siedlisk przyrodniczych (wykazane, narażone 

na negatywne oddziaływanie siedliska przyrodnicze i stanowiska roślin nie powinny 

być naruszane podczas organizacji placu budowy i prac budowlanych. Ryzyko 

zniszczenia siedlisk jest do uniknięcia przez takie szczegółowe zaprojektowanie prac, 

by nie naruszyć powierzchni siedliska. Wymagane jest również zaprojektowanie w taki 

sam sposób organizacji placu budowy, dojazdów, miejsc składowania materiałów itp.), 

• zabezpieczenie placu budowy przed spływem zanieczyszczeń (realizacja działań 

uniemożliwiających przedostanie się środków chemicznych do cieków czy zbiorników 

wodnych, w tym używanie sprawnego technicznie sprzętu), 

• stosować działania zapobiegające zmianie stosunków wodnych (prowadzenie prac 

budowlanych w sposób ograniczający wielkość prac odwodnieniowych terenu). 

W celu zminimalizowania możliwych oddziaływań inwestycji na faunę należy: 
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• w celu zabezpieczenia cieków wodnych stanowiących siedlisko występowania gatunków 

ryb należy używać sprawnych technicznie i nie przestarzałych maszyn oraz lokalizować 

zaplecze budowlane w odległości minimum 50 m od cieków i zbiorników. 

• zabezpieczać wykopy pod fundamenty przed możliwością wpadnięcia do nich zwierząt, 

zwłaszcza drobnych ssaków, a czas ich prowadzenia powinien być ograniczony 

do minimum - zabezpieczenie może stanowić np. otaczający wykopy system płotków. 

Zaleca się, aby górna krawędź była lekko odchylona na zewnątrz, w kierunku przeciwnym 

do wykopu, aby uniemożliwić wspinaczkę drobnych zwierząt. W przypadku, gdy mimo 

zabezpieczeń zwierzęta dostaną się do wykopu, powinny być odławiane i wynoszone 

w bezpieczne miejsce poza teren budowy, 

• w przypadku awifauny, poza wskazanymi powyżej, najważniejszym i najskuteczniejszym 

sposobem minimalizacji oddziaływania jest zastosowanie konstrukcji w najmniejszym 

stopniu mogącej powodować kolizje, czy porażenia. Po wybudowaniu linii możliwe jest 

oznakowanie jej w sposób minimalizujący występowanie kolizji. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na krajobraz zaleca się unikanie 

prowadzenia linii szczytami pagórków i wzniesień oraz lokalizowania słupów na szczególnie 

eksponowanych widokowo wzniesieniach terenu. Należy w miarę możliwości stosować maskowanie 

elementów konstrukcji linii przesyłowych w odniesieniu do rodzaju istniejącego krajobrazu poprzez 

malowanie stalowych konstrukcji słupów farbą o nieagresywnym kolorze (np. szary, ciemno zielony).  

Przeprowadzona wycinka podstawowa zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, a drzewa i 

krzewy nieprzeznaczone do wycięcia, znajdujące się w obrębie pasa technologicznego, które mogą być 

narażone na zniszczenie w wyniku prowadzonych prac, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

Ochrona powietrza w fazie realizacji głównie związana jest ze stanem technicznym pracujących maszyn 

i pojazdów spalinowych. Polega na zastosowaniu sprzętu posiadającego aktualny przegląd techniczny, 

co związane jest z normatywną wielkością emitowanych substancji do środowiska. Ponadto, należy w 

miarę możliwości wykorzystywać energooszczędne samochody  

i maszyny budowlane, wyposażone w katalizatory spalin. 

 

W celu ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza na etapie budowy należy:  

- drogi dojazdowe do placu montażowo – budowlanego utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie,  

- zorganizować pracę w sposób ograniczający tzw. puste przebiegi samochodów ciężarowych, 

- wyłączać silniki pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku,  
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- prace montażowo – budowlane, jak i transport materiałów wykonywać w porze dziennej.  

W trakcie eksploatacji inwestycji nie wystąpi emisja zanieczyszczeń. 

Funkcjonująca linia elektroenergetyczna nie będzie źródłem hałasu, którego poziom w środowisku 

mógłby naruszyć dopuszczalne standardy, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 

112). W związku z powyższym nie ma konieczności zastosowania specjalnych urządzeń ochrony 

środowiska. 

 

Projektowana linia, niezależnie od wybranego wariantu realizacji przedsięwzięcia, nie będzie źródłem 

pola magnetycznego, którego poziom mógłby naruszyć wartości dopuszczalne, określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku [Dz.U. z 2019 r., poz. 2448], dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

nie wskazano działań minimalizującym w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego. 

Eksploatacja linii 110kV w normalnych warunkach nie będzie wywierała wpływu na wody 

powierzchniowe i podziemne. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, czyli podczas normalnego użytkowania linii napowietrznej 110 

kV, jedynym możliwym źródłem hałasu pochodzącego od linii może być hałas generowany na skutek 

występowania zjawiska ulotu. Pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV prądu 

przemiennego może stanowić liniowe źródła hałasu. Hałas generowany przez pracującą linię 110 kV 

może być spowodowany mikro-wyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów 

występującymi na skutek zjawiska ulotu. 

Linie elektroenergetyczne są źródłem specyficznego rodzaju hałasu, który występuj wyłącznie wskutek 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (mżawka, lekki deszcz, sadź). 

Dopuszczalne przepisami poziomy hałasu dla linii elektroenergetycznych w środowisku różnią się w 

zależności od specyfiki terenu i wynoszą od 44 dB w nocy do 55 dB w ciągu dnia. Wieloletnie badania 

poziomów hałasu linii elektroenergetycznych wskazują, że wartości określone w normach nie są 

przekraczane. Dodatkowo obecnie przy budowie wprowadzane są nowoczesne rozwiązania, które 

mają zapobiegać emisji hałasu, dzięki np. stosowaniu wysokiej jakości osprzętu. 

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej 110kV nie będzie 

powodowała żadnych emisji do powietrza atmosferycznego. 
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9. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU 
Jako rozwiązania alternatywne do projektowanych rozwiązań zawartych w projekcie zmiany studium 

można zaproponować: 

- realizację linii elektroenergetycznej 110 kV jako linii podziemnej, 

- rezygnację z budowy linii elektroenergetycznej 110 kV. 

Pierwsze z w/w rozwiązań alternatywnych uznano za niezasadne. Realizacja linii kablowej 110 kV 

byłaby bowiem: kilkukrotnie droższa od linii napowietrznej, emitowałaby znaczące pole magnetyczne i 

ciepło. Poza tym prace ziemne związane z budową linii kablowej spowodowałoby trwałe zmiany 

ekologiczne we wszystkich elementach środowiska przyrodniczego. Również rezygnację z budowy linii 

elektroenergetycznej 110 kV uznano za niezasadne, ponieważ pełnić będzie istotne funkcje dla 

gospodarki regionu. 

Nadrzędnym celem zamierzenia inwestycyjnego jest wzmocnienie systemu sieci linii dystrybucyjnej 

poprzez wybudowanie nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury w postaci napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV oraz zwiększenie pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej w tej 

części województwa łódzkiego. 

10. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT. 
 

W trakcie przedmiotowej analizy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub 

luk we współczesnej wiedzy. 

11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO. 
 

Żadne rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą powodować transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

12. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów. Sporządzony dokument zawiera 

prezentację i ocenę ww. projektu z punktu widzenia problemów środowiska przyrodniczego. Jest 

dokumentem sporządzanym obowiązkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejsze opracowanie sporządzone jest w ramach procedury 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która w systemie polskiego prawa 
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jest jednym z podstawowych elementów oceny potencjalnych przekształceń środowiska wynikających 

z projektowanego zagospodarowania terenu wyznaczonego w studium. 

Przedmiotem opracowania są niewielkie w skali gminy, obszary w północnej  części gminy 

Aleksandrów.  

Celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Aleksandrów jest wyznaczenie trasy projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV. 

Obszar zmiany Studium nie znajduje się w zasięgu surowców naturalnych ani w granicach terenów 

górniczych.  

Obszar objęty niniejszą zmianą Studium (w części wschodniej na długości ok. 1.7km począwszy od 

granicy z miną Sulejów) znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 410 

Zbiornik Opoczno. Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 JCWPd, obszar zmiany Studium 

leży w zasięgu Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 84 i 85 (PLGW200084 i PLGW200085). 

Teren objęty aktualną zmianą Studium położony jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie Środkowej 

Wisły, w granicy obszaru jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych symbolami: 

• RW200017254532 Radońka 

• RW20001025451 Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, który został 

ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. w 

sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym status tego obszaru jest Uchwała Nr 

XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. Inne formy ochrony przyrody nie występują w obszarach objętych zmianą studium. 

Planowana inwestycja, a w ślad za tym zasięg zmiany Studium przecina środowiska o dość przeciętnej 

wartości i różnorodności przyrodniczej.  Jest to specyficzny typ biocenozy charakteryzujący się 

znacznym uproszczeniem pod względem składu gatunkowego, w porównaniu z biocenozą naturalną. 

Cały kompleks leśny zasiedla jednolita, typowa fauna i flora. Na odcinku gdzie linia ma biec wzdłuż 

skraju kompleksu leśnego, występują młode drzewostany sosnowe i brzozowe sąsiadują z polami. 

Ze względu na wytyczne dotyczące infrastruktury technicznej, uznaje się, że planowane 

zagospodarowanie nie przyczyni się znacznie do wzmocnienia istniejących problemów ochrony 

środowiska. 

Projekt zmiany studium nie wprowadza inwestycji sprzecznych z celami ochrony środowiska, 

respektuje wymogi określone w przepisach ogólnych z zakresu ochrony środowiska oraz jest zgodny z 

uaktualnionym opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru gminy. 
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Realizacja linii elektroenergetycznej 110 kV i wynikające stąd roboty ziemne w oczywisty sposób 

naruszą istniejącą strukturę gruntu, jednak głównie punktowo, w miejscu posadowienia słupów linii. 

Na skutek prowadzenia prac budowlanych nastąpi miejscowa zmiana ułożenia przypowierzchniowych 

warstw gleby oraz zmiana składu chemicznego gruntów i ich właściwości technicznych, m.in. 

uziarnienia, zagęszczenia, stopnia plastyczności. Zmiany te jednak należy uznać za nieuniknione w 

przypadku tego typu inwestycji.  

Obowiązujące uregulowania prawne dotyczące standardów jakości środowiska, określonych w 

przepisach odrębnych pozwalają stwierdzić, że planowane przedsięwzięcia, zarówno na etapie 

realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Na omawianym obszarze wystąpi przekształcenie krajobrazu w postaci wprowadzenia 

antropogenicznego elementu o charakterze industrialnym.  

Ze względu na niewielkie obszary (w skali gminy) objęte zmianą studium oraz fakt, iż tereny będące 

przedmiotem zmiany studium są obecnie zagospodarowane jako pola uprawne, nie przewiduje się 

wpływu na różnorodność biologiczną. 

Żadne przewidziane zapisami planu przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczącego oddziaływania 

na kształtowanie klimatu lokalnego.  . 

W obszarach przedmiotowej zmiany studium nie przewiduje się przekroczenia dopuszczonych 

przepisami prawa parametrów dotyczących natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. 

Nie przewiduje się elementów przestrzeni mogących mieć bezpośredni stały negatywny wpływ na 

zdrowie i warunki życia ludzi. 

 

 

 

 

 

Piotr Ulrich 

 


