
 1 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko 

 

1.Rodzaj i skala  przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polega na „Rozbudowie wodociągu gminnego - budowie ujęcia i 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na 

potrzeby zaopatrzenia miejscowej ludności.  

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010r.(wraz z późniejszymi zmianami), w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko, należy do rodzaju przedsięwzięć, które mogą wymagać 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co wymaga 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Niniejszą 

informację do wniosku sporządzono na podstawie: 

• §3, ust. 1, pkt 70, „…urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód 

podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż 

wymienione w §2 ust.1. pkt 37, o zdolności poboru wody nie niższej niż 

10m3/h;” 

•   §3, ust. 1, pkt 68 , rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz 

przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania 

do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy 

metodą bezwykopową, 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

jest konieczna do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnień z organami 

nadzoru sanitarnego oraz decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. 

Pozwolenia te będą uzyskiwane w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. 

Na rozpatrywanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania  

przestrzennego. 

Obecnie sieć wodociągowa gminy Starcza jest zaopatrywana z jednego ujęcia wody 

zlokalizowanego w miejscowości Starcza. 

Sieć wodociągowa zbudowana jest w układzie promienistym i częściowo 
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pierścieniowym. Istniejące ujęcie wraz ze stacją  uzdatniania wody w miejscowości Starcza o 

wydajności Q=36m3/h nie zapewnia odpowiedniego zaopatrzenia gminy w wodę w 

szczytowych godzinach zapotrzebowania. Obliczono, iż sieć powinna być zaopatrywana z 

wydajnością Qhmax=50m3/h i zostać rozbudowana o nowe ujęcie wody wraz ze stacją 

uzdatniania wody na którym zainstalowane zbiorniki retencyjne będą zabezpieczać zapas 

wody na szczytowe rozbiory. Nowe ujęcie zaopatrywać będzie miejscowości: Starcza, 

Własna, Rudnik Mały, Klepaczka, Łysiec z wydajnością Qh=30m3/h.    

Projektowana stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem zlokalizowana zostanie w 

miejscowości Klepaczka gm. Starcza na działkach o numerach ewidencyjnych: 197/37, 181 i 

199. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana zostanie na działkach nr ewid. 44/19, 

44/9, 44/8, 44/7, 44/6, 44/5, 44/4, 193, 197/22, 181, 177/2, 198/5, 192, 191/2 w miejscowości 

Klepaczka oraz  na działkach nr ewid. 321/41, 349 w miejscowości Łysiec.  

Na terenie objętym inwestycją wykonane zostaną następujące obiekty oraz 

infrastruktura współtowarzysząca: 

Studnia głębinowa  

Nowe ujęcie wody dla wodociągu stanowić będzie projektowana studnia głębinowa 

o głębokości około 400m z możliwością przegłębienia do głębokości 450m. Założona 

wydajność eksploatacyjna studni to min. Q=30 m3/h. Studnia zlokalizowana będzie niedaleko 

budynku SUW na działce nr ewid. 197/37. Studnia wyposażona zostanie w pompę głębinową, 

głowicę studzienną z kompletem armatury oraz prefabrykowaną nadziemną obudowę z 

tworzyw sztucznych z wewnętrznym ogrzewaniem.  

Budynek SUW 

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie jednokondygnacyjny, 

murowany budynek SUW posadowiony na poziomie terenu. 

    Budynek SUW wyposażony zostanie w instalacje: technologiczne, elektryczne, 

kanalizacyjne, odgromowe, wodociągowe, wentylacyjne i c.o..  

Wewnątrz budynku SUW znajdować się będą pomieszczenia: technologiczne,  WC, 

chlorowni i  agregatu prądotwórczego,  

Zadaniem instalacji wewnątrz budynku SUW będzie uzdatnienie wody z 

ponadnormatywnych stężeń żelaza i manganu. Uzdatnianie oparte będzie na naturalnych 

procesach uzdatniania t.j. napowietrzaniu i filtracji ciśnieniowej, bez udziału środków 

chemicznych. Jedynie w przypadku skażenia wody, instalacji lub sieci przewiduje się 

przeprowadzenie dodatkowego procesu t.j. dezynfekcji z wykorzystaniem podchlorynu sodu. 
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Zbiorniki retencyjne  wody  

Dwa zbiorniki retencyjne wody, każdy o pojemności 100m3 średnicy wewnętrznej 

4500mm oraz wysokości ok. 8,0m wykonane będą ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone 

antykorozyjnie oraz ocieplone wełną mineralną w płaszczu z blachy trapezowej. Zbiorniki 

zlokalizowane będą od strony południowej budynku SUW i posadowione na projektowanym 

fundamencie.  

Odstojnik wód popłucznych  

Odstojnik wód popłucznych podziemny o pojemności czynnej V= ok. 22m3, 

zlokalizowany będzie za zbiornikami magazynowymi wody w kierunku południowego 

wschodu na działce nr 199. Zbiornik wykonany będzie jako zamknięty w konstrukcji 

żelbetowej z włazami technicznymi oraz kominkami wentylacyjnymi. Wody nadosadowe z 

odstojnika trafiać będą przewodem kanalizacyjnym, poprzez wylot betonowy do rowu 

melioracyjnego.    

Bezodpływowy neutralizator ścieków chemicznych oraz bezodpływowy zbiornik na 

ścieki  sanitarne 

Bezodpływowy neutralizator ścieków o poj. ok. V=2,0m3 oraz bezodpływowy 

zbiornik na ścieki o poj. ok. V= 2,0 m3  zlokalizowane będą na zewnątrz budynku. Oba 

zbiorniki będą w wykonaniu podziemnym, jako obiekty szczelne. Okresowy odbiór 

nieczystości realizowany będzie przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie 

zezwolenia. 

Sieci międzyobiektowe 

Na terenie inwestycji znajdować się będą następujące rurociągi stanowiące 

infrastrukturę towarzyszącą SUW: 

•   rurociąg wody surowej ze studni do budynku SUW,  

•   rurociągi wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiorników magazynowych              

                   wody,  

•   rurociągi wody uzdatnionej ze zbiorników magazynowych wody do budynku         

 SUW, a następnie z budynku SUW do sieci wodociągowej, 

•   Kanały wód popłucznych z budynku SUW do odstojnika wód popłucznych,         

•   kanały przelewowe oraz spustowe ze zbiorników magazynowych, 

•  kanały kanalizacji chemicznej z budynku SUW do bezodpływowego 

neutralizatora ścieków chemicznych, 

•   kanały kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne, 
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•   kanał wód nadosadowych z odstojnika wód popłucznych do rowu   

                   melioracyjnego,   

 W miejscu wprowadzenia kanału wód nadosadowych (oczyszczone wody 

popłuczne) do cieku wykonane zostanie umocnienie w postaci betonowego wylotu.   

Projektowane rurociągi wody wykonane będą z rur ciśnieniowych PE łączonych 

przez zgrzewanie, natomiast projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych 

bezciśnieniowych kielichowych z PVC. Przewiduje się również możliwość wykonania 

kanałów otwartych do odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych z odstojnika 

popłuczyn do rowu, z uwagi na płytkie posadowienie rowu melioracyjnego. 

 

Projektowany  odcinek wodociągu 

Projektowane ujęcie wody ze stacją uzdatniania są obiektami nowymi, w związku z 

czym przewiduje się wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej łączącego te obiekty z 

istniejącymi sieciami wodociągowymi w miejscowościach Klepaczka i Łysiec. Nowy odcinek 

wodociągu magistralnego o średnicy nominalnej Dn 125 mm będzie miał długość około 1 km 

Sieć wykonana zostanie od projektowanej stacji uzdatniania wody do działki o nr ewid. 

321/41 w miejscowości Łysiec oraz do działki o nr ewid. 191/2 w miejscowości Klepaczka. 

Projektowany wodociąg wykonany zostanie z rur ciśnieniowych PE łączonych przez 

zgrzewanie. 

 

Zasilanie elektryczne 

Stacja uzdatniania wody będzie zasilana z sieci energetycznej niskiego napięcia 

nowym przyłączem kablowym z układem pomiarowym zlokalizowanym w granicy posesji. 

Zapotrzebowanie obiektu na moc 32kW. 

Zasilanie rezerwowe SUW będzie stanowił agregat prądotwórczy wyposażony w 

układ samostartu. Agregat prądotwórczy zostanie zabudowany w wydzielonym 

pomieszczeniu budynku SUW. Moc agregatu prądotwórczego około 50kVA. Układ 

samoczynnego załączenia rezerwy będzie zabudowany w rozdzielnicy głównej budynku 

SUW. 

 

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego, jego dotychczasowe 

wykorzystanie i pokrycie szatą roślinną. 

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 
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Przewidywana powierzchnia jaką zajmować będzie teren stacji uzdatniania wody w 

ramach projektowanego ogrodzenia wynosi F = ok. 2120 m2.  Obiekty ujęcia i SUW 

zlokalizowane będą na trzech działkach o nr 197/37, 181, 199:  

Projektowane obiekty na terenie SUW:  

•   budynek Stacji Uzdatniania Wody o powierzchni ok. 84,0 m2  

•   obudowa nowej studni  ok. 3,0 m2 

•   zbiorniki retencyjne wody z fundamentami - łącznie ok. 68,0 m2 

•   odstojnik wód popłucznych ok. 14 m2 

•   neutralizator ścieków chemicznych o powierzchni ok. 2,0 m2, 

•   bezodpływowy zbiornik na  ścieki sanitarne o powierzchni ok. 2,0  m2, 

•   drogi i place manewrowe o powierzchni ok. 600 m2 

 

Rurociągi wody surowej i uzdatnionej, kanały wód popłucznych, przelewowych i 

spustowych, kanały kanalizacji sanitarnej i chemicznej oraz nowy odcinek sieci 

wodociągowej, jako roboty zanikające będą wymagały czasowego zajęcia terenu. 

Sieć wodociągowa prowadzona będzie przez działki rolne, drogi gminne oraz pod 

rowami melioracyjnymi. 

Wszystkie nowe obiekty wykorzystywane będą na potrzeby ujmowania i uzdatniania 

wody kierowanej do sieci wodociągowej. 

 

Dotychczasowe wykorzystanie zajmowanej nieruchomości 

Obecnie teren pod budowę SUW jest niezagospodarowany, nieogrodzony i 

nieużytkowany.  

Pokrycie szatą roślinną  zajmowanej nieruchomości 

Działki objęte inwestycją obecnie porośnięte są trawą. Występują również 

pojedyncze dzikie krzewy, które przewidziane są do likwidacji. Po wykonanej inwestycji 

teren przedmiotowych działek zostanie uporządkowany i obsiany trawą. 

Na trasie projektowanego wodociągu znajdują się dziko rosnące krzewy, które będą 

musiały ulec wycięciu, natomiast nie będzie konieczności wycinki drzew. 

 

3.Rodzaj technologii 

Projektowana inwestycja ma na celu budowę ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Klepaczka gmina Starcza oraz rozbudowę wodociągu gminnego. 



 6 

Wydajność projektowanego ujęcia oraz Stacji Uzdatniania Wody wyniesie Qh=30m3/h.  

Ze względu na to, że odwiert nowej studni głębinowej stanowi element projektu, 

jakość przewidywanej do uzdatniania wody przyjęto na podstawie jakości wody surowej dla 

ujęcia sąsiedniego – w Starczy. W wodzie surowej w Starczy stwierdzono występowanie 

ponadnormatywnej ilości żelaza, w związku z czym w projektowanej Stacji Uzdatniania 

Wody w Klepaczce również przewiduje się usuwanie ponadnormatywnej zawartości tego 

parametru. 

Woda surowa ujęta ze studni głębinowej podawana będzie do projektowanego 

budynku SUW. 

W pierwszej kolejności skierowana będzie na projektowany ciśnieniowy blok 

aeracyjny. Napowietrzanie ciśnieniowe ma na celu utlenienie związków żelaza i manganu do 

form nierozpuszczalnych, usuwanych następnie w procesie filtracji. Z bloku aeracyjnego 

woda tłoczona będzie na zestaw filtrów ciśnieniowych. Proces filtracji prowadzony będzie na 

dwóch filtrach ciśnieniowych. Prawidłowość działania filtrów ciśnieniowych wymaga 

przeprowadzenia procesu płukania. Filtry płukane będą pojedynczo a proces płukania filtrów 

będzie inicjowany w okresach najmniejszego rozbioru, tj. pomiędzy godzinami 24÷4 i 

przebiegał będzie z podziałem na następujące etapy: 

•   płukanie wstępne wodą 

•   wzruszanie złoża sprężonym powietrzem  

•   płukanie zasadnicze złoża wodą uzdatnioną, 

•   spust pierwszego filtratu 

Za proces płukania filtrów odpowiedzialny będzie zestaw pomp sieciowych, który w 

czasie płukania pracować będzie ze stosunkowo niskim ciśnieniem . 

Wody popłuczne z filtrów oraz przelew i spust ze zbiorników magazynowych wody 

będą kierowane do projektowanego odstojnika wód popłucznych, a następnie sukcesywnie 

odpompowywane do rowu melioracyjnego. Zarówno dla procesu napowietrzania 

(uzupełnianie poduszki powietrznej w aeratorze) jak i filtracji powietrze dostarczane będzie 

przez stację sprężonego powietrza składającą się z dwóch sprężarek na zbiornikach oraz z 

dodatkowego zbiornika sprężonego powietrza. Sprężarki będą pracować w układzie 1+1 

rezerwowa. Stacja obsługiwać będzie również układ przepustnic pneumatycznych 

zapewniających automatyczne sterowanie procesami technologicznymi na stacji. Woda 

uzdatniona po procesie filtracji skierowana będzie z budynku SUW do dwóch zbiorników 

retencyjnych wody V=100m3 zlokalizowanych na terenie inwestycji. W zbiornikach 
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zainstalowane będą hydrostatyczne sondy głębokości do ciągłego pomiaru lustra wody oraz 

zwieszakowe sondy poziomu wody. Ze zbiorników woda za pomocą zestawu pomp 

sieciowych skierowana będzie poprzez nowy odcinek sieci wodociągowej do istniejącej 

gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Łysiec i Klepaczka. Zestaw pomp 

sieciowych podający wodę uzdatnioną na sieć zapewni wydajność ok. Q=50m3/h. Zestaw 

pracować będzie w automatyce i wyposażony zostanie w aparaturę kontrolno pomiarową. 

Technologia stacji nie przewiduje ciągłej dezynfekcji, a  dezynfekcja wody awaryjna (wymóg 

SANEPID-u w przypadku skażenia) realizowana będzie poprzez dozowanie do wody 

podchlorynu sodu. Stacja dozowania podchlorynu sodu znajdować będzie się w wydzielonym 

pomieszczeniu chemicznym (chlorowni) w budynku SUW. Przypadkowe ścieki z 

pomieszczenia chemicznego odprowadzane będą do bezodpływowego neutralizatora ścieków 

chemicznych, a ścieki sanitarne do bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne. Oba 

zbiorniki jako szczelne znajdować się będą na terenie działek objętych inwestycją. W 

budynku SUW w wydzielonym pomieszczeniu agregatu znajdować się będzie agregat 

prądotwórczy stanowiący rezerwowe źródło zasilania dla stacji zgodnie z wymaganiami 

przepisów prawa. 

 

4.Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Dla przedmiotowej inwestycji poza wariantem podstawowym przedsięwzięcia 

wybranym do projektowania można założyć dwa ewentualne warianty: 

•    wariant „0” zakłada pozostawienie stanu istniejącego bez zmian tzn. 

pozostawienie istniejącego ujęcia SUW w miejscowości Starcza jako jedynego 

źródła zaopatrującego w wodę miejscowości:Starcza, Klepaczka, Łysiec, Własna 

oraz Rudnik Mały. Przyjęcie takiego wariantu powoduje okresowe niedobory w 

zapotrzebowaniu na wodę, gdyż obecne ujecie nie zabezpiecza wszystkich 

rejonów gminy w wodę o odpowiedniej wydajności oraz ciśnieniu. Wariant nie 

zalecany. 

•    wariant drugi zakłada wykonanie nowego ujęcia, które pokrywałoby brakujące 

niedobory w zapotrzebowaniu na wodę dla gminy, jednak nie przewiduje 

budowy stacji uzdatniania wody. Zważywszy na to, że woda surowa w 

sąsiednim ujęciu w Starczy posiada ponadnormatywne ilości żelaza, należy się 

spodziewać analogicznej jakości dla wody surowej w nowoprojektowanym 

ujęciu. Wariant drugi nie jest zalecany ze względu na wymagania co do jakości 



 8 

wody zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r „w 

sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi.”  wraz z późn. zmianami.     

Wobec powyższego zdecydowano o przyjęciu wariantu podstawowego, 

zakładającego realizację przedsięwzięcia opisanego szczegółowo w bieżącej karcie 

informacyjnej. 

Lokalizacja ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody wybrana została optymalnie pod 

względem technicznym, przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym. 

Koncepcja budowy Stacji Uzdatniania Wody została oparta na nowoczesnych 

urządzeniach, nie wymagających stałej obsługi (praca w automatyce). Ilość związków 

chemicznych została zminimalizowana. Zastosowana technologia jest rozwiązaniem 

optymalnym pod względem technicznym i ekonomicznym w stosunku do dostępnego miejsca 

przeznaczonego pod inwestycję. 

Przy projektowanych sieciach międzyobiektowych zachowane zostaną wymagane 

odległości od istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjne, 

energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i inne).  

Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

 

5.Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów i paliw oraz energii 

Ilość wody pobieranej z istniejącego ujęcia, a zarazem uzdatnianej w projektowanej 

stacji uzdatniania będzie wynosić Qhmax = 30m3/h, 

Maksymalna ilość podchlorynu awaryjnie dozowanego do uzdatnianej wody ok. 

Q=1,2 kg/d. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną ~32 kW. 

Powyższe wartości podano dla pełnej (maksymalnej) produkcji wody. Rzeczywiste 

zużycie surowców i energii będzie ustalone na rozruchu instalacji i uzależnione od aktualnego 

zapotrzebowania i produkcji wody. 

 

6.Rozwiązania chroniące środowisko 

Analizowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej funkcjonowanie nie 

będzie powodować uciążliwości dla środowiska. Na etapie projektu budowlanego 

zastosowane będą takie rozwiązania techniczne i technologiczne, które będą gwarantować 
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brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Rurociągi zewnętrzne, odstojnik wód 

popłucznych, zbiorniki retencyjne wody, zbiornik na ścieki sanitarne oraz neutralizator 

ścieków chemicznych wykonane zostaną jako szczelne. Wody nadosadowe z odstojnika wód 

popłucznych, spustowe oraz przelewowe ze zbiorników magazynowych wody będą 

odprowadzane do rowu melioracyjnego. W miejscu wprowadzenia wód do rowu wykonany 

będzie betonowy wylot oraz ubezpieczenie dna i skarpy. 

Wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków będą spełniały warunki 

określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r, „W sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 

984).  

Zaprojektowany rurociąg wody wykonany zostanie jako szczelny i nie będzie 

stwarzał żadnego zagrożenia. Po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, teren zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego, łącznie z odnowieniem szaty roślinnej (zieleń niska). Do 

wykonania podsypki i obsypki rurociągów wykorzystane będą materiały naturalne tzn. piasek 

i grunt rodzimy z wykopu. Trasy sieci technologicznych i elektrycznych nie powodują 

konieczności wycinki drzew. 

 

7.Przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

Wody z płukania filtrów, przelewowe oraz spustowe ze zbiorników magazynowych 

wody odprowadzane będą do rowu melioracyjnego poprzez odstojnik wód popłucznych w 

ilości ok. 22,0 m3/d. Wody przelewowe oraz spustowe ze zbiorników magazynowych, jako 

incydentalne zrzuty kierowane będą również przez odstojnik – do rowu melioracyjnego. 

Ścieki sanitarne, w ilości q = ok. 10 dm3/d, będą odprowadzane do bezodpływowego 

zbiornika o pojemności V=2,0m3, z którego okresowo będą odbierane wozem asenizacyjnym 

i transportowane na oczyszczalnie ścieków. 

Przypadkowe ścieki chemiczne odprowadzane będą do bezodpływowego 

neutralizatora ścieków chemicznych o pojemności V=2,0m3, z którego okresowo będą 

odbierane wozem asenizacyjnym i transportowane na oczyszczalnie ścieków. 

Ze względu na fakt, że projektowana inwestycja będzie pracować bezobsługowo, 

ilość wytwarzanych odpadów będzie niewielka. Przewiduje się powstawanie odpadów 

komunalnych w ilości ok. 100l /miesiąc. Odpady gromadzone będą w kontenerze na odpady i 

wywożone przez specjalistyczną firmę. 
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Wody opadowe z powierzchni stacji odprowadzone będą do gruntu – na własny 

nieutwardzony teren działki. 

 

8.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Analizowana inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

 

9.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Inwestycja znajduje się poza obszarem NATURA 2000. Najbliższe ostoje NATURA 

2000 i przybliżone odległości od inwestycji:  

•   Ostoja Olsztyńsko – Mirowska ok. 20km,  

•   Ostoja Złotopotocka, ok. 27km, 

•   Poczesna koło Częstochowy, ok. 9km,  

•   Walaszczyki w Częstochowie, ok. 12km, 

•   Bagno w Korzonku, ok. 7km.  

Obszary NATURA 2000 znajdują się w znacznej odległości poza terenem objętym 

opracowaniem. W związku z powyższym w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji  

nie występują obszary  podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody. 


