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1. Przedmiot i cel opracowania, podstawa prawna oraz metodyka wykonania 
Prognozy 
 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na potrzeby sporządzenia projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów. 

Celem niniejszej Prognozy jest wykazanie jakiego rodzaju oddziaływaniu będzie poddane 

środowisko przyrodnicze wskutek wejścia w życie ustaleń projektu zmiany planu. 

W prognozie uwzględniono ocenę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, skutki i 

zasięg wpływu ustaleń projektu zmiany planu, zagrożenia jakie wynikają z projektowanego 

przeznaczenia terenów oraz sposobów ich ograniczenia. 

Wymóg sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 

oraz zawartość dokumentu wynika z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2022 r., poz. 1029). Zgodnie z powyższą ustawą 

zakres niniejszego opracowania został uzgodniony z: 

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie pismami znak WSTV.411.39.2021.AS z 

dnia 28 grudnia 2021 r., 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kraśniku pismami znak ONS-

NZ.9027.2.49.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 

Natomiast zakres zmiany miejscowego planu wynika z przyjętej uchwały Nr XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Urzędów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów. 

Oprócz powyższej ustawy oraz uchwały, podstawę do sporządzenia mniejszego opracowania 

stanowią dodatkowo: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916), 

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

z 2022 poz. 503), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 z 

późń. zm.).  

Dokument Prognozy był sporządzany równolegle z projektem zmiany planu. Projektanci oraz 

autorzy prognozy konsultowali wszelkie kwestie związane z potencjalnym oddziaływaniem 

planowanego zagospodarowania, a następnie wspólnie podejmowali decyzje oraz kształtowali 

ostateczne zapisy ustaleń projektów. 

Pierwszy etap sporządzania niniejszego dokumentu obejmował prace kameralne polegające 

na analizie dostępnej literatury, dokumentów kartograficznych oraz wszelkich innych opracowań 

zawierających informacje odnoszące się do terenów objętych projektem zmiany planu. Spis literatury 

został umieszczony na końcu niniejszego dokumentu. W trakcie powyższych prac zwrócono uwagę 

na chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, uwarunkowania ograniczające potencjalne 

zagospodarowanie (rzeźba terenu, aktywne osuwiska, strefy ochronne ujęć wód, obszary narażone 
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na występowanie powodzi itp.). Kolejnym etapem była wizja terenowa, której celem było uzyskanie 

informacji o dotychczasowym zagospodarowaniu obszarów, określeniu pokrycia terenu, szaty 

roślinnej, szczegółów rzeźby oraz oceny walorów widokowych i krajobrazowych oraz sporządzenie 

dokumentacji fotograficznej. 

W niniejszym opracowaniu postarano się określić zasięg oraz rodzaj przewidywanego 

oddziaływania ustaleń projektu zmiany miejscowego planu. W analizie skupiono się na takich 

elementach przyrodniczych jak rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i 

podziemne, klimat, gleby, flora i fauna, krajobraz. Oprócz elementów przyrodniczych określono 

prognozowany wpływ oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe etc. Po 

określeniu rodzaju oraz wielkości oddziaływania w dokumencie Prognozy zaproponowano pewne 

działania, które mogą minimalizować lub zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu związanemu z 

realizacją ustaleń projektu planu. W prognozie również przedstawiono propozycję metod analizy 

skutków realizacji zmiany planu. Podczas prognozowania oddziaływań ustaleń projektu na 

środowisko za podstawowe źródła informacji służyły:   

 Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Urzędów, 

 projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów.  

 

2. Podstawowe informacje o projekcie zmiany planu 
 

2.1. Zawartość, cel, ustalenia projektu zmiany planu oraz powiązania z innym 
dokumentami 
 

Główny cel opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wynika z 

konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności lokalnej gminy Urzędów. Swoje 

zamierzania inwestycyjne wyrazili oni w złożonych wnioskach przed rozpoczęciem procedury 

planistycznej.  

Jak już wcześniej wspomniano, zakres projektu zmiany planu został określony w uchwale Nr 

XXXVIII/241/21 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów. 

Zawartość analizowanego dokumentu wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 503), natomiast projekt zmiany 

miejscowego planu zawiera: 

 część tekstową – uchwałę zmiany miejscowego planu, 

 część graficzną – rysunki zmiany planu stanowiące załączniki od nr 1 do nr 128 wykonane w 

skali 1:1000. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roku (t. j., Dz. U. z 2022 r., poz. 

503) uchwala Rada Gminy lub Miasta po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. W celu 
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zachowania zgodności ustaleń zmiany planu ze Studium, równolegle z projektem zmiany planu 

sporządzana jest zmiana Studium gminy Urzędów.  

Zgodnie z celem zmiany miejscowego planu, który został opisany powyżej, w projekcie 

wyznaczono następujące przeznaczenia terenów: 

 

Tabela.1. Kategorie terenów wyznaczone w projekcie zmiany planu 

 

Symbol Podstawowe przeznaczenie 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

RM tereny zabudowy zagrodowej 

MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

U tereny zabudowy usługowej 

US tereny zabudowy usług sportu i rekreacji 

RU tereny obsługi produkcji rolniczej 

EF tereny produkcji energii odnawialnej wraz ze strefą ochronną 

PU tereny zabudowy przemysłowo-usługowej 

T tereny infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej 

R tereny gruntów rolnych 

W tereny wód powierzchniowych; 

KDW tereny dróg wewnętrznych 

KDG-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 

 

2.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu zmiany planu 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi dokument planistyczny o 

lokalnym znaczeniu, jednakże zasięg oddziaływania skutków jego realizacji może wykraczać poza 

granice obszaru nim objęte. Przy formułowaniu ustaleń analizowanej zmiany mpzp miały 

zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym: 

Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy ratyfikowane 

przez Polskę takie jak m.in.: 

 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 09.05.1992 r. 

wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o 

różnorodności biologicznej. 
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 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r. 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  

w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w 

Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w 

sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku, 

 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzona  

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 

 Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja Sztokholmska). 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym: 

Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 ust 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 

 zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

 ochrona zdrowia człowieka, 

 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego,  

w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 

Europejskiej jest 7 Wspólnotowy Program Działań uchwalony Decyzją Parlamentu Europejskiego i 

Rady Nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań 

w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 grudnia 2013r. Powyższy Program 

obejmuje dziewięć celów priorytetowych oraz następujące działania, które UE musi podjąć w celu 

ich zrealizowania do 2020 r.: 

1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, 

3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla ich 

zdrowia i dobrostanu, 

4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez 

lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, 

5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska, 
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6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz uwzględnienie 

kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej, 

7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki, 

8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii, 

9. zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze 

środowiskiem i klimatem. 

Celem tego unijnego programu w zakresie środowiska naturalnego (EAP) jest wzmocnienie 

wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego, zdrowia i dobrostanu społecznego oraz 

stymulowanie rozwoju i innowacji opartych na zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarce przy 

uwzględnieniu naturalnych ograniczeń naszej planety. Program jest oparty na następującej 

długofalowej wizji: „W 2050 r. obywatele cieszą się dobrą jakością życia z uwzględnieniem 

ekologicznych ograniczeń planety. Nasz dobrobyt i zdrowe środowisko wynikają z innowacyjnej, 

obiegowej gospodarki, w której nic się nie marnuje, zasobami naturalnymi gospodaruje się w sposób 

zrównoważony, a różnorodność biologiczna jest chroniona, ceniona i przywracana w sposób 

zwiększający odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny wzrost już dawno oddzielono od zużycia 

zasobów, wyznaczając drogę dla bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa globalnego.” 

 

Obecnie UE pracuje nad nowym (8) programem działań w zakresie środowiska – 

Europejskiego Zielonego Ładu. Konsultacje publiczne powyższego projektu prowadzone były do 

dnia 31 grudnia 2020 r. W powyższym dokumencie UE przedstawiła swoją długoterminową strategię 

zobowiązując się do osiągnięcia gospodarki neutralnej dla klimatu do roku 2050. Komisja 

zaproponowała zapisanie tego celu w Europejskim prawie o klimacie. Komisja Europejska przyjęła 

również szereg nowych inicjatyw strategicznych, w szczególności Nowy plan działania UE dotyczący 

gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy czy strategię 

na rzecz bioróżnorodności 2030.  

Również UE przyjęła „Nowy Program Strategiczny na lata 2019 – 2024”, w którym zakłada 

się, że UE może wzmocnić i wzmocni swoją rolę w ewoluującym środowisku i będzie działać 

wspólnie, w sposób zdecydowany i ukierunkowany, opierając się na przyjętych wartościach i 

mocnych stronach europejskiego modelu. W powyższym programie uznano, że jest jedyny 

skuteczny sposób, aby wpływać na kształt świata w przyszłości, promować interesy obywateli UE, 

przedsiębiorstw i społeczeństw oraz chronić styl życia. 

Niniejszy program strategiczny określa ogólne ramy i kierunek działań UE. Ma on 

przedstawiać wytyczne dla prac unijnych instytucji w latach 2019 - 2024. Koncentruje się na czterech 

głównych priorytetach: 

 ochrona obywateli i swobód, 

 rozwijanie silnej i prężnej bazy gospodarczej, 

 budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy, 

 promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej. 
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Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym: 

Najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym ładu przestrzennego 

Polski jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jego celem 

strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów 

rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia i większej sprawności 

państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. W związku z tym, 

że projekt zmiany planu przewiduje zmianę przeznaczenia przedmiotowych obszarów na nowe 

tereny inwestycyjne pod obiekty mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe realizują one cele określone 

w KPZK 2030. Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych zwiększy zasoby terenów 

budowlanych terenie Gminy Urzędów, co z kolei wpłynie na wzrost jej konkurencyjności na rynku 

nieruchomości. W myśl zrównoważonego rozwoju oraz zasady „dobrego sąsiedztwa”, nowe tereny 

inwestycyjne wyznaczone zostały w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

zaopatrzonej w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz komunikacyjną. Z dniem 13 listopada 2020 

powyższy dokument stał się jednak dokumentem archiwalnym, ponieważ przystąpiono do 

sporządzenia Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Zakłada się, że omawiany dokument ma być 

opracowany do roku 2022.  

 

2.3. Ocena zgodności ustaleń projektu zmiany planu z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony środowiska i dóbr kultury 
 

Wszystkie obszary zlokalizowane w obrębie Natalin, całe obszary B3, B4 oraz B5 w obrębie 

Bęczyn oraz obszary nr W1, W2, W3, W34-W42 w obrębie Wodna zlokalizowane są w Kraśnickim 

Obszarze Chronionego Krajobraz. Pozostałe obszary zlokalizowane są poza obszarami 

chronionymi. W celu zapewnienia właściwej ochrony powyższego OChK w ustaleniach zmiany planu 

ujęto następujący zapis: „Część terenów objętych planem, wskazanych na rysunkach planu, znajduje 

się w granicach „Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazowego”, tworzącego system 

przyrodniczy gminy; w granicach obszaru obowiązują ograniczenia w zakresie czynnej ochrony 

ekosystemów, w tym zakazy zabudowy oraz odstępstwa od zakazów, wynikające z przepisów 

odrębnych – Uchwały Nr XXXVI/491/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 

2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 45605) w sprawie Kraśnickiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu.” 

 

Na obszarze nr W45 w obrębie Wodna oraz na obszarze nr L1 w obrębie Leszczyna 

zlokalizowane są stanowiska archeologiczne. 

W celu zapewnienia ochrony powyższych obiektów w uchwale zmiany planu wprowadzono 

następujące zapisy   

1. Na obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologiczno-konserwatorskiej są 

stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunkach planu, objęte ochroną na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 
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840); wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w obrębie stanowisk powinna być 

podporządkowana przepisom ww ustawy, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

odrębnych, tj. m.in.: 

 wcześniejszych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków celem uzyskania 

wytycznych konserwatorskich; 

 przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru oraz uzyskania pozwolenia na 

badania wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Obowiązuje ochrona przypadkowych odkryć archeologicznych − w przypadku ujawnienia 

przedmiotów posiadających cechy zabytków archeologicznych, jak m.in. fragmenty naczyń 

glinianych oraz szklanych, narzędzi, kafli, obiektów ziemnych, grobów oraz konstrukcji murowanych 

i drewnianych, wyrobów metalowych, znalezisk monetarnych, materiałów kostnych, ozdób 

pradziejowych, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ww ustawy;  

w przypadku ujawnienia odkryć ww zabytków należy zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego 

odkrycia, wstrzymać roboty prowadzone w miejscu odkrycia oraz bezzwłocznie powiadomić 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. W granicach terenów objętych planem nie występują dobra kultury współczesnej wymagające 

ochrony konserwatorskiej; dla krajobrazów kulturowych, stanowiących antropogenicznie 

ukształtowaną przestrzeń, obowiązują odpowiednie ustalenia szczegółowe planu. 

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że przedmiotowy projekt zmiany planu jest 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pod kątem ochrony środowiska oraz dóbr kultury.   

 

2.4. Ocena zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów z 
uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 
 

Projekt zmiany planu realizuje główne postulaty przedstawione w Opracowaniu 

ekofizjograficznym Gminy Urzędów. Znacząca część obszarów objętych projektem zlokalizowana 

jest poza formami ochrony przyrody. Realizacja ustaleń projektu nie będzie wiązała się również z 

negatywnym oddziaływaniem na główne przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 

2000 zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie analizowanych terenów. W obowiązującym 

„Opracowaniu ekofizjograficznym …” wskazano następujące „…proponuje się, aby w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić zakaz zabudowy w obrębie otulin 

biologicznych rzek oraz strefy zagrożenia potencjalną aktywizacją procesów morfogenetycznych. 

Niezbędne są również takie ustalenia planistyczne, które skutecznie hamowałyby proces 

rozpraszania zabudowy. Priorytetem jest takie ukierunkowanie dalszego rozwoju gminy, które 

sprzyjać będzie harmonizacji zagospodarowania z bardzo wrażliwym na destabilizację 

środowiskiem, zwłaszcza hydrosferą, a także uwzględniało wymogi bezpieczeństwa mieszkańców. 

Harmonizacja ta tym łatwiej będzie osiągana, im bardziej powszechne będzie respektowanie 

określonych ograniczeń w zagospodarowaniu (niezależnie od proweniencji czynników te zagrożenia 

wywołujących: naturalnych czy antropogenicznych).” 
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Zgodnie z powyższymi zapisami oraz w myśl zasady tzw. „dobrego sąsiedztwa”, nowe 

obszary inwestycyjne zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zainwestowanych w podobny, 

sposób. Ma to również na celu ograniczenie rozpraszania zabudowy w myśl zasady ładu 

przestrzennego. Dodatkowo, obszary objęte przedmiotowym projektem zlokalizowane są poza 

obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza terenami narażonymi na występowanie 

osuwisk. 

Reasumując można stwierdzić, że projekt zmiany planu jest zgodny z uwarunkowaniami 

określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

 

3. Położenie administracyjne obszarów objętych zmianą planu 
 

Projekt zmiany planu dotyczy łącznie 203 obszarów położonych w województwie lubelskim, 

powiecie kraśnickim, na terenie Gminy Urzędów. Dokładniej analizowane tereny położone są w 

następujących miejscowościach: 

 obszary BW1-BW2 zlokalizowane są w obrębie Boby Wieś, 

 obszary BK1-BK2 zlokalizowane są w obrębie Boby Księże, 

 obszary BKo1-BKo7 zlokalizowane są w obrębie Boby Kolonia, 

 obszar M1 zlokalizowany jest w obrębie Mikołajówka, 

 obszary N1-N4 zlokalizowane są w obrębie Natalin, 

 obszary Mo1-Mo10 zlokalizowane są w obrębie Moniaki, 

 obszary MB1-MB2 zlokalizowane są w obrębie Majdan Bobowski, 

 obszary K1-K2 zlokalizowane są w obrębie Kozarów, 

 obszary Wi1-Wi13 zlokalizowane są w obrębie Wierzbica, 

 obszary B1-B11 zlokalizowane są w obrębie Bęczyn, 

 obszary W1-W48 zlokalizowane są w obrębie Wodna, 

 obszary Mi1-Mi18 zlokalizowane są w obrębie Mikuszewskie, 

 obszary R1-R10 zlokalizowane są w obrębie Rankowskie, 

 obszary G1-G7 zlokalizowane są w obrębie Góry, 

 obszary Z1-Z17 zlokalizowane są w obrębie Zakościelne, 

 obszary S1-S13 zlokalizowane są w obrębie Skorczyce, 

 obszary L1-L6 zlokalizowane są w obrębie Leszczyna, 

 obszary P1-P11 zlokalizowane są w obrębie Popkowice, 

 obszary PK1-PK2 zlokalizowane są w obrębie Popkowice Księże, 

 obszary Za1-Za17 zlokalizowane są w obrębie Zadworze. 

Położenie oraz numerację terenów przyjętą na potrzeby niniejszej Prognozy przedstawia 

załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 
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4. Charakterystyka środowiska naturalnego oraz stan jakości środowiska 
 

W poniższym rozdziale postarano się scharakteryzować uwarunkowania przyrodnicze 

występujące na obszarach objętych projektem zmiany miejscowego planu. Opisano takie elementy 

jak budowa geologiczna oraz złoża surowców, klimat, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, 

świat flory i fauny, chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, walory krajobrazowe oraz stan 

zagospodarowania terenu. 

   

Położenie fizycznogeograficzne i ukształtowanie terenu 

 Wg regionalizacji J. Kondrackiego, która za podstawę przyjmuje zróżnicowanie 

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszary opracowania 

zlokalizowane są w obrębie następujących jednostek fizyczno-geograficznych: 

 Prowincji: Wyżyny Polskie (34) 

 Podprowincji: Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343) 

 Makroregionu: Wyżyna Lubelska (343.1) 

 Mezoregion: Wzniesienia Urzędowskie (343.15) 

Wzniesienia Urzędowskie to brzeżna część kredowej niecki lubelskiej wsparta na antyklinie 

rachowskiej, z wapieniami górnojurajskimi w jądrze na północ od Gościeradowa. Są one naturalnym 

przedłużeniem ciągnącego się dalej na południowy-wschód Roztocza. Poza granicą wschodnią, 

region otoczony jest terenami wyraźnie niżej położonymi. Zachodnią granicę mezoregionu stanowi 

fragment doliny Wisły stanowiącej w tym miejscu Małopolski Przełom Wisły, który jest bardzo dobrze 

widoczny na terenie sąsiedniej Gminy Annopol. Od południa Wzniesienia opadają ku dolinie rzeki 

Sanny, będącej północną granicą Równiny Biłgorajskiej. Na północy z kolei teren opada ku 

niewielkiej Kotlinie Chodelskiej. 

Najniżej położony punkt znajduje się przy południowo-zachodniej granicy gminy, w pobliżu 

stawów w dolinie Wyżnicy, na wysokości 165 m npm. Powierzchnia topograficzna gminy kulminuje 

natomiast w rejonie Kolonii Czubówka, na wysokości 267,7 m npm. Deniwelacja wynosi więc 102,7 

m. 

Rzeźba gminy jest bardzo typowa dla morfologii Wzniesień Urzędowskich, ponieważ 

wyróżniają się w niej znamienne dla tego subregionu Wyżyny Lubelskiej rozległe pagóry o 

charakterze zrównań wierzchowinowych bądź wyniesionych płatów, które w liczbie trzech, 

wydzielają głębokie doliny Urzędówki i Potoku Podlipie. Z uwagi na to, że płaty te są bezwodne, a 

głębokość do wód podziemnych przekracza tam 40-50 m, odznaczają się bardzo słabym 

zaludnieniem. 

Z dolin wyróżnia się, poza podmokłą doliną Urzędówki i częściowo suchą doliną Potoku 

Podlipie, również dolinę Leszczyny, o kierunku północ-południe, uchodzącą w Skorczycach do doliny 

Urzędówki. Sieć dolin uzupełniają wypełnione deluwiami długie suche doliny żłobiące stoki 

wierzchowin i krótkie dolinki erozyjne, rozcinające podatne na erozję wodną płaty lessowe. 

Nagromadzenie głębokich wąwozów i parowów w rejonie Bobów, Skorczyc, Leszczyny i Urzędowa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolski_Prze%C5%82om_Wis%C5%82y
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nadaje rzeźbie tych terenów charakterystyczne erozyjne piętno. Do największych z nich należą: 

Piorunowy Dół, Dół Nawoźny i Dół Wierzbicki. Z drugorzędnych form rzeźby zwracają jeszcze uwagę 

wydmy, występujące w Wolskim Borze w rejonie Natalina.1 

     

Budowa geologiczna 

Poniższego opisu budowy geologicznej dokonano w oparciu o „Mapę geologiczną w skali 

1:50000 arkusz 784 „Chodel” oraz „Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 

1:50 000 arkusz Chodel (784)” wykonanych przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. 

Gmina Urzędów zlokalizowana jest w obrębie platformy paleozoicznej. Na omawianym terenie 

podłoże przedmezozoiczne jest słabo rozpoznane. Natomiast mezozoik reprezentowany jest tutaj 

przez utwory jury środkowej i górnej, dolnej i górnej kredy oraz paleogenu. 

Kreda reprezentowana jest przez osady kampanu i mastrychtu, w których występują opoki, 

margle, kreda pisząca i podrzędnie wapienie o łącznej miąższości do 1000 m. 

Osady paleogenu wykształciły się jako gezy, piaski kwarcowe i mułki z glaukonitem.  

Do najstarszych osadów czwartorzędowych pochodzących z peryglacjału reprezentowane są 

przez piaski drobno- i średnioziarniste ze żwirami. Ze zlodowacenia Wilgi w okolicy Natalina 

występuje rozległy płat piasków ze żwirami o miąższości 4,7 m prawdopodobnie o genezie rzeczno-

peryglacjalnej. Z interglacjału mazowieckiego pochodzą mułki jeziorne i piaski ze żwirami rzeczne 

osiągające miąższość kilku metrów. 

 Ze zlodowacenia Odry pochodzą gliny zwałowe, na ogół piaszczyste słabo wysortowane, 

natomiast z okresu regresji lądolodu pochodzą wodnolodowcowe piaski drobno-, i średnioziarniste 

ze żwirem.  

Terasę zalewową Urzędówki budują piaski i mułki rzeczne i rzeczno-peryglacjalne 

pochodzące ze zlodowacenia północnopolskiego. Natomiast przeważająca część terenu pokrywają 

mułki i mułki piaszczyste, lessopodobne ze schyłku zlodowaceń północnopolskich. Dno suchych 

dolin wypełniają mułki, gliny i pisaki pyłowate deluwialne. 

Osady z holocenu reprezentowane przez piaski rzeczne, gliny (mady) i namuły torfiaste 

występują w dolinie Urzędówki. 

 

Złoża surowców 

Na obszarach objętych projektem zmiany planu nie występują żadne udokumentowane złoża 

surowców naturalnych oraz nie zostały ustanowione Obszary i Tereny Górnicze. Do najbliżej 

położonych względem obszarów opracowania złóż należy złoże surowców ilastych ceramiki 

budowlanej „Boby” zlokalizowane na zachód od obszaru nr BK1 w Bobach Księżych w odległości 60 

metrów. 

 

                                                
1 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, „Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin, kwiecień, 

2006    



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Urzędów 

 

 

 

13 

Warunki hydrogeologiczne oraz ich jakość 

Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych, cały 

obszar Gminy Urzędów, w tym także obszarów objętych zmiana planu zlokalizowany jest w obrębie 

Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 88 (Europejski kod PLGW 200088). 

Struktura JCWPd 88 jest złożona z jednego poziomu wodonośnego w utworach szczelinowych 

górnej kredy – paleocenu występującego na całym obszarze jednostki, poziomu czwartorzędowo- 

kredowego, występującego tylko w dolinie Wisły i w dolinie ujściowego odcinka Chodelki oraz 

występującego tylko w części północnej, mało zasobnego poziomu w utworach 

czwartorzędowych. Każdy z tych poziomów charakteryzuje się nieco innym układem stref 

zasilania i drenażu. 

Obszar jednostki stanowi obiekt zamknięty w sensie hydrogeologicznym, a działy wód 

podziemnych wydzielonych poziomów wodonośnych pokrywają się z działami wód 

powierzchniowych. 

Poziom czwartorzędowy Q jest na ogół słabo izolowany od powierzchni terenu, a jego zasilanie 

ma miejsce na wychodniach piaszczystych lub poprzez niezbyt gruby nadkład gliniasty. Strefy zasilania 

są związane z lokalnymi działami wód powierzchniowych. Wody podziemne są 

drenowane przez rzeki (głównie Kurówkę i jej drobne dopływy). System krążenia wód poziomu 

przypowierzchniowego ma charakter wybitnie lokalny. 

Poziom wodonośny K3 na przeważającej części obszaru nie jest izolowany od powierzchni terenu 

lub izolowany cienką pokrywą utworów słabo przepuszczalnych. Jego zasilanie ma charakter 

bezpośredni lub odbywa się na drodze przesączania się wód opadowych poprzez występujące na 

powierzchni terenu utwory piaszczyste, ewentualnie poprzez cienkie pokrywy glin zwałowych lub 

gliniastych deluwiów na zwietrzelinie kredowej. W części północnej zasilanie ma charakter pośredni 

poprzez utwory słabo przepuszczalne z poziomu czwartorzędowego. Bazę drenażową tego poziomu 

stanowi rzeka Wisła oraz jej dopływy na całej swej długości. Niewykluczone, że w głębszych partiach 

poziomu wodonośnego, drogami regionalnego krążenia, część wód podziemnych przepływa ze zlewni 

Bystrzycy do doliny Wisły, lecz tego typu krążenie nie zostało potwierdzone badaniami. 

Poziom wodonośny czwartorzędowo-kredowo-paleoceński Q-K3 występuje tylko w dolinie Wisły. 

Zasilanie bezpośrednie ma znaczenie znikome i jest równoważone wzmożoną ewapotranspiracją 

typową dla dolin rzecznych. Utwory wodonośne budujące ten poziom zasilane są właściwie wyłącznie 

lateralnie wodami podziemnych napływającymi drogami pośredniego krążenia ze wschodu, z obszarów 

zasilania jednostki lub drogami regionalnego krążenia spoza wschodnich granic jednostki. W okresie 

wezbrań poziom ten może być chwilowo zasilany wodami powierzchniowymi Wisły (podczas wylewu 

rzeki) lub lateralnie jej wodami przy wysokich stanach, wskutek odwrócenia przepływu wód 

podziemnych. Jedynym elementem drenażowym jest rzeka Wisła.2 

Obszary objęte projektem zmiany miejscowego planu zlokalizowane są w obrębie 

udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin). Jest to 

                                                
2 Karta informacyjna JCWPd nr 88, źródło: pgi.gov.pl 
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udokumentowany zbiornik o charakterze porowo-szczelinowym, w którym główne zasoby stanowią 

wody utworów kredowych. Głębokość warstwy wodonośnej szacowana jest od głębokości 40 do 100 m 

p.p.t. 

 

Tabela.2. Charakterystyka JCWPd Nr 118 oraz JCWPd Nr 88 (Źródło: Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

zweryfikowanych JCWPd) 

JCWPd Nr 118 

Powierzchnia [km2] 740 

Stratygrafia Q, Cr 

Litologia piaski, wapienie 

Typ geochemiczny utworów skalnych krzemionkowy/węglanowy 

Rodzaj utworów budujących warstwę wodnonośną porowe, szczelinowe 

Średni współczynnik filtracji m/s 10-4 – 10-6 

Średnia miąższość utworów wodonośnych >40 

Liczba poziomów wodonośnych 1-2 

Charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej W równowadze utwory przepuszczalne i 

słabopprzepuszczalne 

JCWPd Nr 88 

Powierzchnia [km2] 2179,7 

Stratygrafia Q, Cr 

Litologia piaski, wapienie 

Typ geochemiczny utworów skalnych krzemionkowy/węglanowy 

Rodzaj utworów budujących warstwę wodnonośną porowe, szczelinowe 

Średni współczynnik filtracji m/s 10-4 – 10-5 

Średnia miąższość utworów wodonośnych >40 

Liczba poziomów wodonośnych 1 

Charakterystyka nadkładu warstwy wodonośnej W równowadze utwory słaboprzepuszczalne, w 

dolinie Wisły i na Wzniesieniach Urzędowskich 

przepuszczalne 

 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych w warunkach oddziaływania różnych typów antropopresji, śledzenie 

jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali województwa, na potrzeby zarządzania zasobami 

wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych (Program PMŚ). 

Oceny stanu chemicznego w JCWPd (Jednolitych Częściach Wód Podziemnych) oraz w 

poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 

143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

 klasa II – wody dobrej jakości, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

 klasa V – wody złej jakości. 
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Określane są dwa stany chemiczne wód podziemnych: 

 dobry stan chemiczny wód podziemnych (klasy I, II i III) 

 słaby stan chemiczny wód podziemnych (klasy IV i V). 

Z informacji zawartych w aktualnym „Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” (Dz. U. 2016, poz. 1911) wynika, że JCWPd Nr 88 należy do monitorowanych JCWPd, jej 

stan ilościowy oraz chemiczny oceniony został jako dobry. W związku z tym, że celem 

środowiskowym dla powyższych JCWPd jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego 

stanu ilościowego, nie wprowadzono dla niech żadnych derogacji, ponieważ osiągnęły one 

zamierzone cele, a ryzyko osiągnięcia celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina w całości jest odwadniana przez Wyżnicę poprzez dwa jej dopływy: Urzędówkę i Potok 

Podlipie. Dorzecza obu rzek (Urzędówki o powierzchni 160 km2 i Podlipia o pow. 90 km2) w większej 

części obejmują gminę. Zasobność wodna zlewni Urzędówki jest duża. Świadczy o tym przyrost 

przepływu rzeki, która na terenie gminy głęboko wcina się w podłoże kredowe, nacinając kredowy 

poziom wodonośny. Stąd liczne wypływy przykorytowe i dopływy lateralne. Jednak od kilkudziesięciu 

lat obserwowany jest zanik źródeł. O ile w 1954 r. zarejestrowano w dorzeczu rzeki powyżej 

Urzędowa 14 źródeł, to w 1977 r. już tylko 9. Obecnie w gminie funkcjonuje stale 5 źródeł. Do 

głównych przyczyn tej tendencji należą: zanik małej retencji, melioracje odwadniające i wylesienia 

gminy. Najbardziej znanym źródłem jest źródło św. Otylii, atrakcyjne krajobrazowo, cenne 

przyrodniczo i wartościowe leczniczo. Z innych źródeł występujących w zlewni tej rzeki na uwagę 

zasługuje źródło typu młaki we wsi Leszczyny. Funkcjonuje okresowo (co kilka lat), a okresy jego 

aktywności nie są związane z zasilaniem atmosferycznym. 

Jeszcze bardziej przesuszona jest dolina Potoku Podlipie. Do niedawna długość cieku ulegała 

systematycznemu skracaniu, a z kilku funkcjonujących tu niegdyś źródeł obecnie tylko jedno w 

Bobach (w bocznej dolince) jest okresowo aktywne. Obie rzeki, uregulowane, straciły naturalny 

charakter.3 

Wg podziału hydrologicznego obszary objęte projektem zmiany planu znajdują się w granicach 

następujących scalonych częściach wód powierzchniowych: 

 SCWP SW0103 Wyżnica od Urzędówki do ujścia, w hydrologicznym regionie dorzecza 

Środkowej Wisły – w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych: 

 JCWP Podlipie RW20006233669 – wszystkie obszary w obrębach, Boby Wieś, Boby 

Kolonia, Boby Księże, Mikołajówka, Kozarów, Majdan Bobowski, Moniaki, całe obszary Wi3-

Wi13 oraz część obszaru Wi2 w Wierzbicy, całe obszary B1, B2 oraz B11 w Bęczynie, cały 

obszar Mi1 oraz część obszaru Mi3 w obrębie Mikuszewskie, 

                                                
3 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, „Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin, kwiecień, 

2006    
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  JCWP Wyżnica od Urzędówki do ujścia RW2000923369 – cały obszar N1, N3 oraz część 

obszaru N2 i N4 w obrębie Natalin, 

 SCWP SW0104 Chodelka od Dop. spod Wronowa, w hydrologicznym regionie dorzecza 

Środkowej Wisły – w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Chodelka do 

dop. spod Wronowa RW20006237436 – cały obszar Wi1 oraz część obszaru Wi2 w 

Wierzbicy, 

 SCWP SW0102 Urzędówka, w hydrologicznym regionie dorzecza Środkowej Wisły – w 

obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Urzędówka RW20006233649 – część 

obszaru N2 i N4 w obrębie Natalin, całe obszary B3-B10 w Bęczynie, wszystkie obszary w 

obrębie Wodna, część obszaru Mi3, cały obszar Mi2 oraz Mi4-Mi18 w obrębie Mikuszewskie, 

całe obszary Z1-Z14 w obrębie Zakościelne, wszystkie obszary w obrębie Rankowskie, Góry, 

Skorczyce, Leszczyna, Zadworze, Popkowice, Popkowice Księżę,   

 SCWP SW0101 Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki, w hydrologicznym regionie 

dorzecza Środkowej Wisły – w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP 

Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki RW2000623363 – całe obszary Z15-Z17 

w obrębie Zakościelne.   

Ogólnie celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry 

stan chemiczny, w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów (II 

klasa). Natomiast dla JCWP rzecznych, które osiągają bardzo dobry stan ekologiczny jest 

utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie klasy I. Ponadto istotne jest 

umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości 

ekologicznej cieków. 

W „Planie Gospodarowania wodami na obszarzez dorzecza Wisły” celem środowiskowym dla 

JCWP „Podlipie” jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu 

chemicznego. Zgodnie z powyższym opracowaniem omawiana JCWP należy do naturalnych części 

wód, jej stan oceniony jest jako dobry oraz wskazano, że osiągnięcie celów środowiskowych jest 

niezagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP nie określono żadnych odstępstw od 

osiągnięcia celów środowiskowych. Omawiana JCWP znajduje się w wykazie następujących 

obszarów chronionych: Kraśnickiego OChK, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Dla JCWP „Wyżnica od Urzędówki do ujścia” celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego 

stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym 

opracowaniem omawiana JCWP należy do naturalnych części wód, jej stan oceniony jest jako zły 

oraz wskazano, że osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. W związku z tym dla 

powyższej JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych i przesunięto termin 

osiągnięcia dobrego stanu do roku 2021 z uwagi brak możliwości technicznych oraz 

dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 

działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
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nieuzasadnione koszty. W związku z prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi 

możliwe będzie w roku 2016 przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrożenia JCWP. W 

przypadku potwierdzenia złego stanu wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie 

jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych 

działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. Omawiana JCWP znajduje się w wykazie 

następujących obszarów chronionych: Kraśnickiego OChK, OZW Przełom Wisły w Małopolsce 

PLH060045, OSO Natura 2000 „Małopolski Przełom Wisły”. 

Dla JCWP „Chodelka do dopływu spod Wronowa” celem środowiskowym jest uzyskanie 

dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym 

opracowaniem omawiana JCWP należy do naturalnych części wód, jej stan oceniony jest jako zły 

oraz wskazano, że osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. W związku z tym dla 

powyższej JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych i przesunięto termin 

osiągnięcia dobrego stanu do roku 2021 z uwagi brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. 

Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania 

działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja 

działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie pogłębionej analizy hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w 

zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania 

oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Omawiana JCWP 

znajduje się w wykazie następujących obszarów chronionych: OZW Komaszyce PLH060063, 

Chodelskiego OChK. 

 Dla JCWP „Urzędówka” celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego 

oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym opracowaniem omawiana 

JCWP należy do naturalnych części wód, jej stan oceniony jest jako zły oraz wskazano, że 

osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP określono 

odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych i przesunięto termin osiągnięcia dobrego stanu 

do roku 2021 z uwagi brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji 

mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 

szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. 

Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie 

krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie 

pogłębionej analizy hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie 

krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Omawiana JCWP znajduje się w 

wykazie następujących obszarów chronionych: Kraśnickiego OChK. 

Dla JCWP „Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki” celem środowiskowym jest 

uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z 

powyższym opracowaniem omawiana JCWP należy do naturalnych części wód, jej stan oceniony 
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jest jako zły oraz wskazano, że osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. W związku z tym 

dla powyższej JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych i przesunięto 

termin osiągnięcia dobrego stanu do roku 2021 z uwagi brak możliwości technicznych. W zlewni 

JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników 

jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 

zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 

realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 

hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy hydromorfologicznych, opracowanie 

dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad 

ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 

Omawiana JCWP znajduje się w wykazie następujących obszarów chronionych: Kraśnickiego 

OChK. 

Dla SCWP SW0103 Wyżnica od Urzędówki do ujścia w „Programie wodno-środowiskowym 

kraju” określono następujące zadania mające na celu poprawę stanu jakości wód: 

 opracowanie warunków korzystania z wód regionu, 

 budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 

ścieków, 

 kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i 

wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni, 

 likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk), 

 opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000, 

 budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek, 

 właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe), 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 

wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref 

ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń 

powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy 

ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów i 

obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - 

lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie spełniających 

wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 

niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – 

ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i 

obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia 

rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, 

a także produkujących energię (farmy wiatrowe). 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Urzędów 

 

 

 

19 

Dla SCWP SW0104 Chodelka od Dop. spod Wronowa w „Programie wodno-środowiskowym 

kraju” określono następujące zadania mające na celu poprawę stanu jakości wód: 

 opracowanie warunków korzystania z wód regionu, 

 budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 

ścieków, 

 kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i 

wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni, 

 likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk), 

 opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000, 

 budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek, 

 właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe), 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 

wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref 

ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń 

powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy 

ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów i 

obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - 

lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie spełniających 

wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 

niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – 

ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i 

obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia 

rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, 

a także produkujących energię (farmy wiatrowe). 

Dla SCWP SW0102 Urzędówka w „Programie wodno-środowiskowym kraju” określono 

następujące zadania mające na celu poprawę stanu jakości wód: 

 opracowanie warunków korzystania z wód regionu, 

 budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 

ścieków, 

 kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i 

wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni, 

 likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk), 

 opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000, 

 budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek, 
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 właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe), 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 

wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref 

ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń 

powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy 

ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów i 

obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - 

lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie spełniających 

wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 

niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – 

ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i 

obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia 

rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, 

a także produkujących energię (farmy wiatrowe). 

Dla SCWP SW0101 Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki w „Programie wodno-

środowiskowym kraju” określono następujące zadania mające na celu poprawę stanu jakości wód: 

 opracowanie warunków korzystania z wód regionu, 

 wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk związanych z ochroną środowiska w celu 

zapewnienia realizacji nowych przepisów krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup 

materiałów szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracowników reali, 

 propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnianie informacji o podejmowanych 

działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska, 

 szkolenia obejmujące szczegółowe zagadnienia dotyczące programu rolnośrodowiskowego, 

 modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Kraśnik", 

 modernizacja oczyszczalni "Kraśnik", 

 budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu 

ścieków, 

 kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych, 

 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i 

wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni, 

 gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów, 

 kontrola funkcjonujących i zamykanych składowisk odpadów, 

 likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk), 

 modernizacja składowiska odpadów komunalnych - Składowisko Odpadów Komunalnych – 

Szastarka, 

 zagospodarowanie osadów ściekowych, 
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 bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków 

ekologicznych, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, 

 budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek, 

 właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe), 

 wspieranie rolnictwa ekologicznego, 

 wspieranie rolnictwa zrównoważonego, 

 wdrażanie krajowego i wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości - regulacja lesistości 

(prowadzone zgodnie z planami urządzania lasów dla poszczególnych Nadleśnictw), 

 opracowanie granicy rolno-leśnej dla gmin: liczba gmin 7, 

 zalesianie gruntów niepaństwowych przez właścicieli, 

 zalesianie gruntów państwowych (grunty będace w posiadaniu Skarbu Państwa sukcesywnie 

przekazywane Lasom Państwowym), 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 

wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref 

ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń 

powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy 

ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów i 

obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych - 

lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie spełniających 

wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych i 

niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno – 

ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i 

obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia 

rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska, 

a także produkujących energię (farmy wiatrowe). 

Celem monitoringu wód powierzchniowych płynących jest dostarczenie wiedzy o stanie wód, 

która stanowi niezbędną informację do gospodarowania wodami w dorzeczach oraz ich ochrony 

przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi i eutrofizacją. W latach 2017-2018 badania jednolitych 

części wód powierzchniowych prowadzone były w ramach monitoringu diagnostycznego, 

operacyjnego, badawczego i obszarów chronionych. Badania przeprowadzone zostały zgodnie z 

wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w 

sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) oraz rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 21 

listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 1558). Powyższe badania 

zostały przeprowadzone w JCWP w obrębie, których zlokalizowane są obszary objęte planami. W 

poniższej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu w JCWP. 
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Tabela.3. Ocena stanu jednolitych części wód monitorowanych w latach 2017-2018 r. 

JCWP „Wyżnica od Urzędówki do ujścia” 

Punkt pomiarowo-kontrolny Dzierzkowice 

Klasa elementów biologicznych 4 

Klasa elementów hydromorfologicznych >1 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.5) >2 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.6) 1 

Stan/potencjał ekologiczny słaby 

Stan chemiczny dobry 

Stan wód zły  

JCWP Chodelka do dop. spod Wronowa 

Punkt pomiarowo-kontrolny Ruda Maciejowska 

Klasa elementów biologicznych 3 

Klasa elementów hydromorfologicznych 1 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.5) >2 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.6) 2 

Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany 

Stan chemiczny dobry 

Stan wód zły 

JCWP Urzędówka 

Punkt pomiarowo-kontrolny Bęczyn 

Klasa elementów biologicznych 3 

Klasa elementów hydromorfologicznych >1 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.5) >2 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.6) - 

Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany 

Stan chemiczny - 

Stan wód zły 

JCWP Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki 

Punkt pomiarowo-kontrolny Dzierzkowice 

Klasa elementów biologicznych 4 

Klasa elementów hydromorfologicznych >1 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.5) >2 

Klasa elementów fizykochemicznych (3.6) 1 

Stan/potencjał ekologiczny słaby 

Stan chemiczny dobry 

Stan wód zły 

 

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że wody powyższych JCWP charakteryzują się 

słabym stanem pod kątem elementów biologicznych, który jest efektem eutrofizacji środowiska oraz 
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efektu skumulowania zanieczyszczeń pochodzących z dopływów omawianych JCWP. 

Charakteryzują się również dobrym stanem chemicznym. Ogólny stan wód oceniono jako zły. 

 

Strefy ochronne ujęć wód 

Południowa część Gminy Urzędów, dokładniej południowa część obrębu Wodna, Zakościelne, 

Skorczyce oraz Popkowice zlokalizowana jest w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód 

podziemnych: komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku 

Fabrycznym ustanowionej na mocy Rozporządzenia Nr 23/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., 

poz. 4025). Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem w strefie ochrony pośredniej zakazuje się: 

1) rolniczego wykorzystania ścieków; 

2) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 

3) lokalizowania ferm chowu i hodowli zwierząt; 

4) lokalizowania zakładów przemysłowych, dla których sporządzono raport oddziaływania na 

środowisko jednoznacznie stwierdzający zagrożenie dla wód podziemnych; 

5) wydobywania kopalin; 

6) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu 

zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów wodnych 

lub środowiska, oraz pestycydów i substancji znajdujących się w „Załączniku I” Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej 

dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie 

polityki wodnej; 

7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

8) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych; 

9) budowy autostrad, dróg ekspresowych, głównych oraz głównych ruchu przyspieszonego; 

10) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji 

niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), a także rurociągów do ich 

transportu, z wyjątkiem magazynów butli z gazem płynnym oraz naziemnych zbiorników 

gazu płynnego; 

11) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem tych, które spełniają wymogi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych poza studniami przewidzianymi do wykonania 

w ramach rozbudowy istniejących ujęć, studniami awaryjnymi lub zastępczymi dla ujęć: 

komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury i zakładowego Fabryki Łożysk Tocznych oraz 

studniami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę; 

13) urządzania nowych parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających uszczelnioną 

nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do 
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poziomów wodonośnych zasilających ujęcia oraz wyposażonych w system odprowadzania 

wód opadowych lub roztopowych; 

14) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi posiadającymi uszczelnioną 

nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do 

poziomów wodonośnych zasilających ujęcia, wyposażonymi w urządzenia oczyszczające 

oraz systemy odprowadzające wody opadowe lub roztopowe. 

W celu dochowania powyższych zakazów w ramach strefy ochorny pośredniej, w uchwale 

zmiany planu wprowadzono zapis „W zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić 

uwarunkowania wynikające z położenia terenów w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć wód 

podziemnych: komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku 

Fabrycznym, ustanowionych Rozporządzeniem Nr 23/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., 

poz. 4025).” 

 

Warunki klimatyczne oraz jakość powietrza 

Wg regionalizacji klimatycznej Wosia, której podstawą jest frekwencja poszczególnych typów 

pogody, gmina zlokalizowana jest w regionie wschodniomałopolskim, dla którego najbardziej 

charakterystyczna jest stosunkowo mała liczba dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, których średnio 

w roku jest 122 i wśród których mało jest dni z dużym zachmurzeniem. 

Na obszarze Gminy średnia temperatura powietrza wynosi 7,7˚C, a w okresie 

wegetacyjnym 13,6˚C. Rozkład temperatury w poszczególnych porach roku wygląda 

następująco: wiosną 6,9˚C, latem 17,9˚C, jesienią 8,1˚C oraz zimą -2,0˚C.  

Maksimum opadów przypada na okres letni, natomiast minimum zimą.  Średnia roczna 

suma opadów wynosi 500-520 mm. Najmniejsze opady notowane są w marcu (około 4% opadu 

rocznego), a największe w czerwcu i lipcu (około 27% opadu rocznego). Opady gradu notowane 

są rzadko, od 5 do 10 dni. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, 

poz. 1973 z późń. zm) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały 

Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji 

w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej 

substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są 

niezwłocznie przekazywane zarządowi województwa. Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. Powyższa ocena jakości powietrza 

została wykonana w oparciu o poniższe akty prawne:  

1. obowiązujące na szczeblu Unii Europejskiej: 

 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2008), 
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 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 

sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 

otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23z 26.1.2005), 

 decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. 

ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz 

sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011).  

2. obowiązujące na szczeblu krajowym: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 z 

późń. zm). 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) zmienione przez rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 r, poz. 1931); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 r., poz. 1119); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 r., poz. 914) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania 

wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia 

ekspozycji (dla pyłu PM2,5) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 

 i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1120). 

 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. 

poz. 1355 z późn. zm.). 

Celem analizy było uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze 

poszczególnych stref województwa świętokrzyskiego. Obszar Gminy Urzędów, więc i obszary objęte 

niniejszym opracowaniem zlokalizowane są w obrębie strefy lubelskiej oznaczonej symbolem 

PL0602. 

Jakość powietrza określana jest na podstawie pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i 

PM2.5, SO2, NO2, NOx, O3, C6H6 i CO2. Zakres ten został w 2007 r. poszerzony o systematyczne 

pomiary zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.  

Ocena jakości powietrza pod względem spełnienia kryteriów ochrony zdrowia obejmuje 

następujące substancje: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pył zawieszony PM10, zawartość arsenu, ołowiu, 

kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz pył zawieszony PM2,5. 
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Zasady zaliczenia strefy do określonej klasy (A, B, C), oparte są na ocenie poziomu substancji 

w powietrzu i stężeń zanieczyszczeń. Określa się jedną klasę strefy ze względu na ochronę zdrowia 

i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. 

Kryteria zaliczenia strefy do określonej klasy: 

 Klasa A – poziom stężeń nie przekraczający poziomów dopuszczalnych i poziomów 

docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

 Klasa C – poziom stężeń powyżej poziomu docelowego, 

 Klasa D1 – poziom stężenia ozonu w powietrzu nie przekraczający poziomu celu 

długoterminowego, 

 Klasa D2 – poziom stężenia ozonu przekraczający poziom celu długoterminowego. 

Wynikowe klasy strefy lubelskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń w kryterium ochrony 

zdrowia przedstawia tabela 4 wykonana na podstawie informacji zawartych w opracowaniu „Roczna 

ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2020”, sporządzonego 

przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

 

Tabela.4 Wynikowe klasy strefy lubelskiej dla zanieczyszczeń w kryterium ochrony zdrowia 

 

Z powyższej tabeli wynika, że jakość powietrza w strefie lubelskiej jest dość dobra. Z pomiarów 

w 2020 roku wynika, że znacząca ilość substancji nie przekroczyła dopuszczalnych norm i została 

zaklasyfikowana do klasy A. Jedynie stężenie zanieczyszczenia benzo(a)piranu przekroczyło 

dopuszczalne normy. W raporcie zalecono opracować naprawczy Program Ochrony Powietrza w 

zakresie zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy. 

 

Gleby 

W regionalizacji glebowo-rolniczej gmina Urzędów sytuuje się w obrębie lubelskobychawsko-

gościeradowskiego regionu. Odznacza się on bardzo dobrymi warunkami glebowymi, stąd występuje 

tu dominacja gruntów ornych. Jest to region o zdecydowanej przewadze kompleksów 2 i 3, przy 

czym duża powierzchnia gleb kompleksu 3 wiąże się z rzeźbą terenu (gleby na stokach to gleby 

okresowo za suche). Gleby tego regionu nadają się pod uprawę prawie wszystkich roślin. Duża 

podatność utworów lessowych na erozję zmusza do zwrócenia uwagi na sposób uprawy tych gleb, 

który w zależności od przyjętej agrotechniki może aktywizować bądź hamować erozję. 

Małe typologiczne zróżnicowanie pokrywy glebowej gminy wynika z jej jednorodności 

fizjograficznej. Na większej części powierzchni gminy skałą macierzystą są lessy i utwory 

lessopodobne. Na ich bazie wytworzyły się gleby płowe, urodzajne, ale wymagające nawożenia. Na 

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

Klasa A A A A A A A A A A C A 
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podłożu kredowym wykształciły się gleby płowe niecałkowite, nawapienione, rzadziej rędziny, 

natomiast na piaskach, które dominują w pd.-zach. części gminy — bielice napiaskowe.4 

W latach 1999-2008 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie prowadziła badania 

dotyczące odczynu próbek glebowych zebranych z całego terenu województwa lubelskiego. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że w roku 1999 na terenie powiatu kraśnickiego aż 66,7% 

wszystkich badanych gleb charakteryzowało się odczynem kwaśnym i bardzo kwaśnym, 18,4% gleb 

odczynem lekko kwaśnym oraz 14,9% odczynem obojętnym i zasadowym. Od roku 1999 do roku 

2006 obserwowany był wyraźny spadek udziału gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, których udział w 

2006 r wynosił zaledwie 31,0%, gleb lekko kwaśnych 37,2% oraz gleb o odczynie obojętnym i 

zasadowym 31,8%. Natomiast z najnowszych badań z roku 2008 wynika, że na terenie powiatu 

kraśnickiego udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych uległ zwiększeniu do 36,0%, udział gleb o 

odczynie lekko kwaśnym wyniósł 31,0% a gleb o odczynie obojętnym i zasadowym wyniósł 33,0%. 

Z przeprowadzonych badań również wynika, że w powiecie kraśnickim w roku 1999 aż 59,0% gleb 

wymagało wapnowania, natomiast w roku 2008 udział tych gleb uległ zmniejszeniu do 35,0%.5 

 

Świat roślin i zwierząt, krajobraz 

Wg podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza, obszary opracowania zlokalizowane są 

w Dziale Mazowiecko-Poleskim, Pododdziale Mazowieckim, Krainie Wyżyny Lubelskiej, Okręgu 

Wyżyny Lubelskiej w jednostce Urzędowskiej. 

Na świat flory obszarów zmiany planu składają się przede wszystkim zbiorowiska 

kserotermiczne, łąkowo-pastwiskowe, segetalne oraz ruderalne. 

Zbiorowiska kserotermiczne, występują tylko na zboczach wąwozów lessowych pomiędzy 

Leszczyną i Skorczycami oraz na zboczu doliny Urzędówki w Popkowicach. Najczęściej nawiązują 

do zespołu Prunetumfruticosae. 

Zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe występują niemal wyłącznie w dolinie Urzędówki. Najbardziej 

rozpowszechnione są zespoły łąki świeżej — rajgrasowej (Arrhenatheretum medioeuropaeum) i 

życicowej (Lolio-Cynosuretum). 

Przeważają zbiorowiska segetalne charakterystyczne dla nalessowych gleb brunatnych i 

rędzinnych. Wśród zbóż dominują: na brunatnoziemach — Vicietum tetraspermae i Aphano 

Matricarietum, zaś na rędzinach — zespoły Cosnolido-Bronetum i Papaveretum argemones. 

Zbiorowiska te występują na siedliskach zaśmieconych, nitrofilnych, przy zabudowaniach, na 

guzowiskach i śmietnikach, a także wzdłuż dróg bitych i polnych. Do najczęściej spotykanych należą: 

Chenopodietum ruderale, Artemisio-Tanacetutum, Sisymbrietum loeselli, Urtico-Malvetum neglectae, 

                                                
4 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, „Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin, kwiecień, 

2006    

5 Ocena odczynu gleb Lubelszczyzny, Tkaczyk P., Bednarek W., Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, Acta 

Agrophysica 2011 
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Echio-Melilotetum, BallotoChenopoolietum, Polygano-Bidentetum i Lolio-Plantaginetum. Zespoły te 

należą do najpospolitszych w kraju. 

W krajobrazie rolniczym gminy najbardziej sprzyjające warunki rozwoju znalazła fauna polna, 

zwłaszcza wśród owadów, ptaków i drobnej zwierzyny łownej. Z terenów polnych zwiększoną 

rozmaitością gatunków wśród owadów i ptaków wyróżnia się rejon Leszczyny, gdzie gęste 

zadrzewienia i zakrzewienia stwarzają bogatsze, niż gdzie indziej, żerowiska i zapewniają 

schronienie. 

W zwierzynę łowną obfituje Wolski Bór. Fauna doliny Urzędówki, jakkolwiek bogatsza od fauny 

polnej, jest uboższa od fauny związanej z doliną z przed melioracji, która wyeliminowała wiele 

gatunków wodno-błotnych, głównie wśród ptaków i płazów.6 

Obszary objęte projektem zmiany planu nie charakteryzują się szczególnym walorami 

krajobrazu. Dominują tutaj otwarte tereny rolnicze w obrębie, których występują niewielkie 

powierzchniowo enklawy zadrzewień. Analizowane obszary są monotonne pod względem 

geomorfologicznym, a krajobraz na nich występujący nie jest unikalny w skali całej Gminy. Jako 

dominanty na obszarach opracowania można przyjąć pojedyncze obiekty istniejącej zabudowy, oraz 

linie elektroenergetyczne. 

 

Zagospodarowanie terenów opracowania 

Zagospodarowanie obszarów objętych projektem zmiany planu nie jest bardzo zróżnicowane. 

Znaczącą część terenu stanowią obszary dotychczas niezainwestowane, ale położone w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejących skupisk zabudowy oraz dróg. Występują tutaj również obszary 

już częściowo zainwestowane, gdzie obecnie rozwija się istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz 

zagrodowa, której towarzyszą otwarte pola gruntów rolnych, łąk lub nieużytków. 

 

5. Prawna ochrona zasobów przyrodniczych 
 

Wszystkie obszary zlokalizowane w obrębie Natalin, całe obszary B3, B4 oraz B5 w obrębie 

Bęczyn oraz obszary nr W1, W2, W3, W34-W42 w obrębie Wodna zlokalizowane są w Kraśnickim 

Obszarze Chronionego Krajobraz. Pozostałe obszary zlokalizowane są poza obszarami 

chronionymi. 

6. Tereny zagrożone powodzią 
 

Zgodnie z mapami wykonanymi przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

obszary objęte przedmiotową zmianą planu nie są zlokalizowane na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

 

                                                
6 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, „Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin, kwiecień, 

2006    
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7. Grawitacyjne ruchy masowe 
 

Grawitacyjne ruchy masowe, do których zalicza się m. in. osuwanie ziemi należą do zjawisk 

charakteryzujących się gwałtownym przebiegiem. Występują one głównie w Zewnętrznych 

Karpatach Fliszowych zbudowanych z fliszu. Jedną z przyczyn powstawania osuwisk jest 

przemoknięcie gruntu w wyniku opadów nawalnych, podcięcia stoku przez erozję bądź w wyniku nie 

przemyślanej działalności człowieka. 

Obszary objęte niniejszą Prognozą charakteryzują się niewielkim nachyleniem terenu oraz 

położeniem z dala od Karpat fliszowych nie są narażone na występowanie zjawisk osuwisk. 

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach projektu SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej 

wykonał inwentaryzację terenów osuwiskowych oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. 

Zgodnie z mapami wykonanymi w ramach powyższego projektu, na obszarach objętych projektem 

zmiany planu nie występują żadne terenu osuwisk aktywnych, aktywnych okresowo, nieaktywnych 

oraz tereny zagrożone ruchami masowymi.  

 

8. Ocena potencjalnych zmian w przypadku braku realizacji ustaleń projektu 
zmiany planu 

 

Obecnie cały obszar Gminy Urzędów pokryty jest planami miejscowymi, w związku z 

powyższym zagospodarowanie terenów objętych przedmiotową zmianą jest całkowicie uzależnione 

od ustaleń przyjętych w powyższych dokumentach planistycznych. Zgodnie z obowiązującymi aktami 

planowania przestrzennego, znacząca część obszarów objętych przedmiotową zmianą planu 

zlokalizowana jest na terenach rolnych, w związku z powyższym, w przypadku braku wejścia w życie 

ustaleń projektu, zmiany w środowisku można ocenić jako nieznaczące, ponieważ nie zmieni się 

dotychczasowe zagospodarowanie obszarów. Nadal będą to tereny pełniące funkcję przyrodnicza, 

gdzie dominować będą użytki zielone oraz grunty rolne.   

Należy jednak podkreślić, że uchwalenie zmiany planu jest istotne dla zachowania ładu 

przestrzennego, ponieważ plan jako akt prawa miejscowego, może nadać właściwy kierunek zmian 

w zagospodarowaniu określając im pewne ramy, dzięki którym przestrzeń kształtowana będzie w 

myśl ładu przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

9. Wpływ projektowanego zagospodarowania na środowisko 
 

W poniższym rozdziale postarano się wykazać skutki jakie mogą wywołać zapisy projektu 

zmiany planu na środowisko przyrodnicze, kulturowe oraz zdrowie ludzi. W przypadku środowiska 

przyrodniczego przeanalizowano wpływ projektów na warunki aerosanitarne, wody powierzchniowe 

i podziemne, rzeźbę oraz powierzchnię terenu, świat flory i fauny, formy ochrony przyrody, krajobraz. 

Oprócz powyższych wykazano również oddziaływanie na środowisko kulturowe, zdrowie ludzi oraz 

postarano się ocenić ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 
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Zgodnie z celem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na 

obszarach objętych projektem planuje się rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, 

zabudowy usług sportu i rekreacji (poszerzenie istniejącego boiska sportowego przy szkole), 

zabudowy związanej z obsługą produkcji rolniczej (poszerzenie terenu istniejącej Spółdzielni 

Ogrodniczej w Bobach Kolonii na obszarze BKo1), zabudowy przemysłowo-usługowej oraz obiektów 

produkcji energii odnawialnej oraz nowych dróg. Teren planowanej zabudowy przemysłowo-

usługowej PU.1 (obszar W45 w Wodnej) ma stanowić poszerzenie wyznaczonego już w 

obowiązującym planie miejscowym terenu pod takie same obiekty. 

Pozostałe dyspozycje przestrzenne wyznaczone w projekcie zmiany planu takie jak tereny 

infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej (T), tereny gruntów rolnych (R), wód powierzchniowych 

(W) wynikają ze stanu istniejącego, więc ich oddziaływanie wpisuje się już w obecny stan środowiska 

przyrodniczego oraz ich wyznaczenie nie wiążę się z żadnym nowym oddziaływaniem poza 

obecnym, stąd w poniższej analizie oddziaływania nie były brane pod uwagę.  

 

9.1. Analiza i ocena skutków realizacji ustaleń zmiany planu na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego 

 

Powietrze 

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej oraz 

usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, zabudowy usług sportu i 

rekreacji, elektrowni fotowoltaicznych oraz nowych dróg może wiązać się ze wzrostem emisji 

zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do powietrza. Będzie miała ona charakter 

niezorganizowany oraz krótkotrwały, a jej głównym źródłem będą spaliny produkowane przez silniki 

zasilające pojazdy oraz maszyny użytkowane podczas budowy. W przypadku budowy obiektów 

kubaturowych, emisja będzie miała charakter punktowy, skupiający się głównie w bezpośrednim 

sąsiedztwie placów budowy. Natomiast z uwagi na to, że budowa dróg będzie miała charakter 

potokowy, to niezorganizowana emisja zanieczyszczeń będzie przesuwała się wzdłuż planowanego 

odcinka wraz z postępem prac. Powyższa emisja będzie miała charakter niezorganizowany, a ilość 

oraz rodzaj emitowanych tlenków zawartych w spalinach będzie ściśle związana z wiekiem, 

rodzajem siników stosowanych w pojazdach oraz czasu ich pracy, koncentracji prac, użytych 

technologii, a nawet pogody (aktualnej wilgotności powietrza, wielkości i rodzaju opadów, 

temperatury powietrza, siły i częstotliwości wiatru). Zarówno przy budowie dróg jak i pozostałych 

obiektów kubaturowych, jednym ze sposobów zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

może być używanie maszyn i pojazdów zaopatrzonych w silniki niskoemisyjne, które przy tej samej 

mocy produkują mniejsze ilości spalin. 

Kolejnym rodzajem oddziaływania na stan aerosanitarny obszarów objętych analizą może być 

miejscowy wzrost zapylenia wywołany poruszaniem się ciężkich pojazdów i maszyn po nieubitym 

podłożu. Masa maszyny oraz jej pęd może powodować unoszenie cząstek piasku, które mogą być 
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przenoszone na dalsze odległości w przypadku silnych podmuchów wiatru. Innym źródłem zapylenia 

może być dowóz/wywóz materiałów sypkich na/z placu budowy. W celu ograniczenia powyższego 

zjawiska zaleca się zastosowanie ograniczenia prędkości pojazdów transportujących materiały 

sypkie, zroszenie drogi przejazdu ciężkich maszyn oraz właściwe, szczelne osłonięcie skrzyni 

ładunkowej w wywrotkach.  

W trakcie układania asfaltu oprócz spalin do powietrza będą emitowane również substancje 

smoliste o silnym zapachu. W sytuacji silnych podmuchów wiatru zanieczyszczone powietrze może 

być przenoszone na znaczne odległości. Jednak z uwagi na to, że postęp prac przy budowie jest 

bardzo szybki, uciążliwość zanieczyszczeniami będzie miała charakter krótkotrwały. 

Użytkowanie nowo powstałych obiektów budowlanych może wiązać się ze wzrostem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Jej źródłem może być proces ogrzewania obiektów. Emisja ta będzie 

charakteryzowała się sezonowością i może być wyższa w drugim półroczu natomiast niższa wiosną 

i latem. W celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza do budowy obiektów 

można użyć np. materiałów izotermicznych zapewniających utrzymanie ciepła w budynku lub 

zamontować kolektory wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania. Innym sposobem 

ograniczenia emisji do powietrza jest zastosowanie do ogrzewania paliw przyjaznych środowisku 

(gaz, olej). 

Na obszarach W4 oraz W45 w Wodnej wyznaczono tereny pod przyszłe obiekty przemysłowo-

usługowe. W związku z tym, funkcjonowanie nowych obiektów na powyższych terenach może 

wiązać się zarówno z emisją zanieczyszczeń będących efektem ogrzewania jak i prowadzonych 

procesów wytwórczych. Rodzaj oraz wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania na etapie 

niniejszej prognozy, ponieważ trudno jest określić jaki rodzaj produkcji powstanie na analizowanym 

terenie.  

Obok powyższych emisji, dodatkowym źródłem zanieczyszczeń do powietrza mogą być środki 

transportu, zarówno pracowników jak i prowadzących obsługę komunikacyjną planowanych 

zakładów. Przewiduje się, że transport z nowych obiektów produkcyjnych będzie odbywać się z 

wykorzystaniem pojazdów ciężarowych w związku z tym będą to głównie zanieczyszczenia tlenkiem 

azotu (NOx), dwutlenkiem azotu (NO2), parą ołowiu, tlenkiem siarki (SOx), dwutlenkiem siarki (SO2). 

Wielkość tej emisji będzie oczywiście zależna od natężenia ruchu, rodzaju stosowanego paliwa, 

rozwiązań konstrukcyjnych silnika i układu paliwowego, pojemności i mocy silnika, stanu 

technicznego pojazdów, a także prędkości, techniki i płynności jazdy. Należy jednak dodać, że 

inwestorzy planujący budowę przedsięwzięcia mogącego mieć negatywny wpływ na środowisko 

muszą podjąć odpowiednie środki, aby wszelkie negatywne oddziaływania zostały zniwelowane do 

poziomów dopuszczalnych w Polskim prawie. Taka sytuacja ma miejsce również w przypadku emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Na terenie BKo1 w Bobach Kolonia wyznaczono teren pod zabudowę związaną z obsługą 

produkcji rolniczej i teren ten ma stanowić rezerwę terenu pod poszerzenie istniejącej Spółdzieln i 

Ogrodniczej. W ramach powyższego terenu umożliwiono również prowadzenie małych hodowli 

zwierząt do 40 DJP. Średnie i duże gospodarstwa hodowlane oraz ubojnie zostały wyłączone z 
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możliwości realizacji poprzez wprowadzenie w ustaleniach zmiany planu zakazu realizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco za wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko bądź przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak 

negatywnego oddziaływania, co wyklucza możliwość realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco, jak i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) jeżeli takie oddziaływanie będzie wykazane.   

W przypadku realizacji hodowli zwierząt lub farm drobiu do 40 DJP w ramach terenów RU, 

etap ich funkcjonowania będzie stanowił stanowią źródło zorganizowanej i niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, która jest efektem samego utrzymywania zwierząt (procesy 

produkcyjne), ogrzewania hal lub transportu. Emisja ta będzie charakteryzowała się sezonowością i 

może być wyższa w drugim półroczu natomiast niższa wiosną i latem, nie przewiduje się jednak, aby 

miała ona znaczący wpływ na pogorszenie jakości powietrza. W celu zmniejszenia ilości 

zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza do budowy obiektów można użyć np. materiałów 

izotermicznych zapewniających utrzymanie ciepła w budynku lub zamontować kolektory 

wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania. Innym sposobem ograniczenia emisji do 

powietrza jest zastosowanie do ogrzewania paliw przyjaznych środowisku (gaz, olej). Podobnie jak 

w przypadku oddziaływania na etapie budowy, również na etapie użytkowania nowych obiektów nie 

przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na warunki aerosanitarne przedmiotowych 

obszarów. Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń do powietrza może być np. agregat prądotwórczy, 

który zapewnia stałą prace hodowli. Powyższe urządzenie działa tylko w sytuacjach przerw w 

dostawie prądu, więc ilość emitowanych zanieczyszczeń przez powyższe urządzenie nie jest 

znacząca.   

Oprócz emisji z procesu ogrzewania, sam proces hodowli zwierząt wiąże się z emisją 

zanieczyszczeń do powietrza. Jej wielkość jest zależna składu paszy podawanej zwierzętom, liczby 

zwierząt, struktury oraz masy odchodów. Najczęściej są to związki amoniaku, metanu, azotu, 

siarkowodoru oraz pyłu. 

Hodowla zwierząt odbywa się w określonym cyklu. Na przykład cykl produkcyjny brojlerów trwa 

około 44 dni, a następnie dorosły drób wywożony jest do ubojni. Przed rozpoczęciem kolejnego cyklu 

produkcyjnego przeprowadzane jest dokładne czyszczenie boksów hodowlanych lub kurników 

polegające na myciu ścian i podłóg, wentylatorów oraz systemów do pojenia i karmienia. Po 

dokładnym umyciu przeprowadzana dezynfekcja obiektów. 

Największa emisja zanieczyszczeń do powietrza powstaje w trakcie procesu produkcyjnego, 

kiedy to zwierzęta nabierają masy oraz dojrzewają. Wśród substancji emitowanych przez obiekty 

hodowlane najwyższą szkodliwość dla zdrowia wykazuje amoniak, który również stanowi substancję 

odorową. Z uwagi na położenie planowanego terenu RU w sąsiedztwie istniejącej zabudowy w 

przypadku realizacji gospodarstwa hodowlanego należy zapewnić odpowiednie warunki 
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aerosanitarne terenów sąsiednich. Jednym ze sposób ograniczania wielkości emisji odorowych jest 

często wywożenie odchodów zwierząt oraz stosowanie wentylatorów oraz filtrów oczyszczających. 

Należy również dodać, że nowoczesne obiekty hodowlane muszą spełniać szereg obowiązujących 

przepisów i norm zapewniających ich właściwe funkcjonowanie w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

środowiska. 

W celu zminimalizowania oddziaływania na powietrze, w ustaleniach zmiany planu 

wprowadzono szereg rozwiązań, takich jak ujęcie zapisu „zaopatrzenie w ciepło dla terenów 

planowanej zabudowy należy realizować w oparciu o zbiorcze lub indywidualne źródła dystrybucji 

ciepła z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych lub nieemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii” 

wprowadzenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w ramach terenów jako obligatoryjne 

ustalenie zmiany planu, czy też wprowadzenie zakazu składowania kiszonek oraz innych środków 

chemicznych w działalności rolniczej i usługowej na nieuszczelnionej powierzchni ziemi, które mogą 

stanowić źródło emisji substancji odorowych.   

Na obszarach N2 i N4 w Natalinie oraz na obszarze W48 w Wodnej wyznaczono tereny pod 

lokalizację obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych, wraz ze strefą ochronną. Funkcjonowanie 

planowanych instalacji fotowoltaicznych ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii, co stanowi proekologiczne rozwiązanie, które będzie miało również korzystny wpływ 

na emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

W wyniku wejścia w życie ustaleń zmiany miejscowego planu na analizowanych obszarach 

może dojść do punktowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych. Może ono 

być związane z pracami polegającymi na fundamentowaniu nowych obiektów budowlanych. 

Podczas tych prac może dojść do przedostania się drobinek cementu oraz piasku do wód powodując 

ich zanieczyszczenia. 

W trakcie prac przy realizacji nowej zabudowy, instalacji oraz obiektów i urządzeń instalacji 

fotowoltaicznych oraz dróg po analizowanych terenach będą poruszały się pojazdy oraz maszyny, 

których układy hydrauliczne (i nie tylko) działają w oparciu o substancje ropopochodne. W przypadku 

nieszczelności, któregokolwiek z powyższych układów może dojść do wycieku szkodliwych 

substancji na powierzchnię gruntu. Z uwagi na położenie znaczącej części terenów inwestycyjnych 

z dala od istniejących cieków oraz zbiorników wodnych, w tych przypadkach nie przewiduje się 

zanieczyszczenia wód spowodowanego bezpośrednim kontaktem powyższych substancji z wodami 

powierzchniowymi. Jednak w przypadku wycieku substancji ropopochodnych na nieutwardzone 

podłoże może jednak zaistnieć ryzyko infiltracji zanieczyszczonej wody opadowej do gruntu a 

stamtąd do wód. Natomiast część terenów obszaru zmiany planu zlokalizowana jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie rzeki Urzędówki i Podlipie oraz istniejących rowów melioracyjnych, więc na tych 

terenach z kolei może dojść do bezpośredniego kontaktu zanieczyszczonych substancji z wodami 

powierzchniowymi. W związku z tym, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony cieków oraz wód 

podziemnych, na wszystkich terenach, gdzie są planowane nowe inwestycje należy unikać 
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prowadzenia prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, przestrzegać regularnych 

kontroli układów hydraulicznych w pojazdach, unikać wlewania płynów eksploatacyjnych oraz paliwa 

na terenie prac oraz natychmiast usuwać wszelkie zaobserwowane usterki w pojazdach i 

maszynach. Dodatkowo zaplecze budowy oraz zakładu wydobywczego powinny być zaopatrzone w 

sorbenty, które umożliwią ściągnięcie skażonego gruntu, który następnie powinien zostać oddany do 

utylizacji. W celu zapewnienia właściwej ochrony cieków oraz wód podziemnych w ustaleniach 

zmiany planu ujęto następujące zapisy: 

 obowiązuje zachowanie drożności istniejących cieków wodnych, 

 obowiązuje zachowanie drożności istniejących rowów melioracyjnych oraz zakaz ich 

zasypywania i niszczenia; 

 przy wykonywaniu robót budowlanych oraz prac ziemnych obowiązuje zachowanie  

i ochrona rowów melioracyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych; zabrania się 

podejmowania działań mogących skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem bądź 

pogorszeniem stanu technicznego sieci i urządzeń melioracji wodnych, 

 w granicach terenów objętych planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę  

i remont urządzeń melioracji wodnych, w tym systemów drenarskich, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych; 

 zakazuje się zasypywania i niszczenia rowów melioracyjnych; 

 należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów obiektów i urządzeń melioracji wodnych. 

 ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od drogi gminnej oraz 10,0 m 

od rowu melioracyjnego, zgodnie z rysunkiem planu. 

Przy zrealizowaniu powyższych zapisów nie powinno dojść do zanieczyszczenia cieków oraz 

rowów melioracyjnych. 

 

Odpady 

Na etapie realizacji oraz funkcjonowania nowych obiektów kubaturowych (w tym zabudowy 

usługowej oraz produkcyjno-usługowej), dróg oraz obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych 

produkowane będą różnego rodzaju odpady. Mogą to być odpady niebezpieczne jak również inne 

niż niebezpieczne. Przykładowe rodzaju odpadów mogących powstać w wyniku realizacji ustaleń 

projektu zmiany planu przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela. 5. Rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych na etapie realizacji oraz 

funkcjonowania nowych obiektów przewidzianych do realizacji w wyniku wejścia w życie ustaleń projektów planu 

Lp. Kod Rodzaj odpadu 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

1. 08 01 11* 

Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 
stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

Rodzaj: Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

1. 08 04 09* 

Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji 
wodoszczelnej) 

Rodzaj: Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

3. 13 01 10* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne 

Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych   

4. 13 01 11* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne 

Rodzaj: Syntetyczne oleje hydrauliczne    

4. 13 02 05* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

Rodzaj: Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcowoorganicznych     

5. 13 02 06* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

Rodzaj: Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

6. 13 02 08* 

Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem 

olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  

Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

7. 15 01 10* 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)  

Rodzaj: Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

8. 15 02 02* 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
i ubrania ochronne  

Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty 
ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

9. 16 01 07* 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, 
przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 
oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

Rodzaj: Filtry olejowe 

10. 16 02 13* 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

11. 16 06 01* 
Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: baterie i akumulatory 

Rodzaj: Baterie i akumulatory ołowiowe 

12. 16 06 02* 
Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: baterie i akumulatory 

Rodzaj: Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

13. 17 03 03* 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

Rodzaj: Smoła i produkty smołowe 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1. 03 01 05 

Grupa: Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i 

mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, 

Podgrupa: : Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji 
płyt i mebli 

Rodzaj: Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 
niż wymienione w 03 01 04 

2. 08 01 12 

Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 
stosowania oraz usuwania farb i lakierów 

Rodzaj: Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 

3. 15 01 01 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z tektury i papieru 

4. 15 01 02 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych 

5. 15 01 03 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z drewna 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

6. 15 01 04 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z metali 

7 15 01 07 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania ze szkła 

8. 15 01 09 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Rodzaj: Opakowania z tekstyliów 

9. 15 02 03 

Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 
grupach 

Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
i ubrania ochronne  

Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 
02 02 

10. 16 02 14 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Rodzaj: Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13 

11. 16 02 16 

Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Rodzaj: Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 

12. 16 06 05 
Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach 

Podgrupa: Baterie i akumulatory 

Rodzaj: Inne baterie i akumulatory 

13. 17 01 01 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Smoła i produkty smołowe 

14. 17 01 02 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Gruz ceglany 

15. 17 01 03 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu 

Rodzaj: Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

16. 17 01 80 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17. 17 01 80 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

Rodzaj: Odpady z remontów i przebudowy dróg 

18. 17 03 02 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

Rodzaj: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

19. 17 05 04 

Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 

 

Wszelkie odpady wytworzone na etapie budowy oraz eksploatacji nowych obiektów 

budowlanych powinny być przechowywane w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach lub 

kontenerach zapewniających ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca tymczasowego 

przechowywania odpadów powinny być zlokalizowane na utwardzonych powierzchniach z dala od 

cieków, zastoisk wody, oczek wodnych. Wszelkie powstałe odpady powinny być systematycznie 

przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym uprawnienia do ich utylizacji lub do 

zagospodarowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 

2015, poz. 93) Inwestor może część odpadów przekazać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami do odzysku. Część odpadów natomiast (gleba, 

ziemia) może być powtórnie wykorzystana np. do niwelowania drobnych nierówności terenu, do 

zasypania fundamentów nowych obiektów.  

W celu uregulowania kwestii związanych z postępowaniem z odpadami, w ustaleniach projektu 

zmiany planu zawarto następujące zapisy: 

 obowiązuje zakaz lokalizacji składowisk odpadów; 
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 w przypadku wytworzenia odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych należy zapewnić 

odbiór i unieszkodliwienie przez specjalistyczne służby, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 680) w 

sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów, 

 gospodarka odpadami, w tym odbiór i unieszkodliwianie odpadów technologicznych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz lokalnymi. 

W przypadku realizacji hodowli zwierząt lub farm drobiu do 40 DJP w ramach terenów RU, 

etap ich funkcjonowania oprócz emisji odpadów komunalnych będzie również wiązał się z produkcją 

odpadów w postaci odchodów zwierząt o kodzie 02 01 06. Powyższe odchody nie powinny być 

magazynowane na terenie obiektu, lecz wywożone bezpośrednio ze sprzątanego obiektu przez 

uprawnione podmioty.  

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w zapisach 

zmiany planu wprowadzono następujący zapis „w przypadku prowadzenia hodowli zwierząt w 

zabudowie zagrodowej (RM) oraz na terenach obsługi produkcji rolnej (RU) – obowiązek 

wyposażenia w szczelne płyty obornikowe oraz bezodpływowe zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę”. 

 

Ścieki 

Na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych oraz dróg przewiduje się emisję ścieków 

socjalno-bytowych. W związku z tym zaplecza budowy powinny być zaopatrzone w kabiny sanitarne 

ze szczelnymi zbiornikami na nieczystości. W celu ochrony środowiska wodnego oraz gleb przed ich 

ewentualnym zanieczyszczeniem ściekami zaleca się, aby powyższe zbiorniki były systematycznie 

opróżniane przez odpowiednie podmioty oraz w sposób zapewniający ochronę przed ewentualnym 

wyciekiem zanieczyszczeń. 

Na etapie użytkowania powstałej nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, 

zabudowy usług sportu i rekreacji, zabudowy związanej z obsługą produkcji rolniczej oraz zabudowy 

przemysłowo-usługowej przewiduje się powstanie ścieków socjalno-bytowych. Najlepszym 

sposobem odprowadzania ścieków jest podłączenie obiektów budowlanych do istniejącej sieci 

kanalizacji. Niestety nie jest to możliwe na wszystkich terenach objętych projektem zmiany planu, w 

związku z tym zaleca się, aby w pozostałych obiektach zastosować zbiorniki bezodpływowe lub 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z uwagi na to, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są 

rozwiązaniem dosyć drogim zakłada się, że większość nowych obiektów zaopatrzona zostanie w 

zbiorniki bezodpływowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zbiorników bezodpływowych ich 

właściwe funkcjonowanie zapewnią regularne kontrole ich szczelności oraz systematyczne 

wypróżnianie. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania powstałych ścieków socjalno-

bytowych na środowisko gruntowo-wodne, w zapisach zmiany planu ujęto następujące zapisy: 
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 dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu, 

obowiązuje odprowadzanie ścieków, w tym ścieków przemysłowych, systemem sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej bądź w przypadku braku sieci do przydomowych oczyszczalni 

ścieków spełniających wymagania hydrogeologiczne i higieniczno-sanitarne, lub, do czasu 

realizacji sieci, do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z uwzględnieniem obowiązujących 

wymogów przepisów odrębnych; 

 w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych obowiązuje zapewnienie odpowiednich 

parametrów według warunków wynikających z przepisów odrębnych; 

 w granicach terenów objętych planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i 

remont sieci i urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej o maksymalnej średnicy nominalnej 

rurociągu (dn) nie większej niż 400 mm, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem 

podstawowym terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz uwzględnieniu 

stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w granicach nie 

mniejszych niż 1,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy dn 200 mm i 

mniejszych oraz 1,5 m dla sieci o średnicy dn 201 − 400 mm; 

 należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej. 

Przy zrealizowaniu powyższych ustaleń nie należy spodziewać się zagrożenia dla wód 

powierzchniowych czy też podziemnych. Wszelkie powstałe ścieki, zarówno komunalne jak i 

przemysłowe będą gromadzone w szczelnych instalacjach i odprowadzane do cieków dopiero po ich 

podczyszczeniu, tak aby zawartość substancji szkodliwych nie przekraczała dopuszczalnych norm 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

Podczas użytkowania nowych dróg, zagrożeniem dla wód podziemnych i powierzchniowych 

mogą być ścieki spływające ze szczelnych, utwardzonych nawierzchni. Powstają one wskutek 

wymieszania wody opadowej z cząsteczkami kurzu, smarów i produktów ropopochodnych 

utrzymujących się na szczelnej powierzchni asfaltu. Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń dla wód 

mogą być środki chemiczne służące do odladzania powierzchni drogi w zimie. Wymieniony 

zanieczyszczenia spływają z dróg do rowów, a stamtąd do pobliskich cieków lub bezpośrednio 

infiltrują do gleby. W celu ochrony wód powierzchniowych należy odpowiednio odprowadzić wody 

opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji. W związku z tym proponuje się budowę wzdłuż 

nowych dróg- rowów, które zapewniają retencję przepływów oraz intensyfikują procesy oczyszczania 

(zwłaszcza rowy trawiaste). W sytuacji dużego natężenia ruchu drogowego w celu intensyfikacji 

procesu samooczyszczania można zastosować w rowach progi, przegrody piętrzące oraz wysokie 

koszenie traw. Zaleca się również systematyczną pielęgnację rowu oraz dbanie o jego drożność, 

aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. Następnie zanieczyszczone wody powinny być 

odprowadzane rowami do separatorów oraz osadników i dopiero po oczyszczeniu trafiały do 
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okolicznych cieków. Innym rozwiązaniem odprowadzenia wód może być wykorzystanie kanalizacji 

deszczowej. Woda przy takim rozwiązaniu spływa do kratek ściekowych umieszczonych przy drodze 

i trafia do kanałów deszczowych zaopatrzonych w systemy oczyszczające (separatory i osadniki), a 

następnie do rzek. W celu odprowadzenia wód do cieków stężenie substancji ropopochodnych w 

nich zawarte nie może być większe niż przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

W celu uregulowania kwestii związanej z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych w 

uchwale zmiany planu wprowadzono następujące ustalenia: 

 wody opadowe w granicach opracowania należy odprowadzać powierzchniowo po terenie; 

 docelowo wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z terenów dróg publicznych, należy oczyścić przed 

wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311); 

 obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych 

produktami organicznymi, ropopochodnymi bądź mineralnymi do sieci kanalizacji sanitarnej, 

wód otwartych oraz do ziemi, bez uprzedniego podczyszczenia. 

Z powyższych zapisów wynika, że na terenach objętych zmianą planu postępowanie z wodami 

opadowymi i roztopowymi ze szczelnych powierzchni będzie odbywało się zgodnie z przepisami 

odrębnymi, więc ich zachowanie jest wystarczające, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych ściekami. 

W związku z tym, że analizowane tereny w całości zlokalizowane są w obrębie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 406 – Niecka Lubelska, w uchwale zmiany planu 

wprowadzono zapis „Obszary objęte planem znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP Nr 406 Niecka Lubelska − w granicach obszarów ustala się ochronę ilościową 

i jakościową zasobów wodnych, polegającą na zakazie wprowadzania nieoczyszczonych substancji 

do wód powierzchniowych i ziemi oraz ograniczeniu wszelkiej działalności inwestycyjnej mogącej 

negatywnie wpłynąć na stan warstwy wodonośnej.” 

Powyższy zapis ma zapewnić właściwą ochronę zasobów wodnych. 

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych nie będzie wiązało się z emisją ścieków, 

ponieważ woda spływająca po powierzchni paneli nie będzie zawierała żadnych zanieczyszczeń, 

więc będzie mogła być rozprowadzana po terenie lub bezpośrednio infiltrować w głąb gruntu. 
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Poza ustaleniami wynikającymi z uchwały zmiany planu, w celu zapewnienia odpowiedniej 

efektywności systemów odprowadzających zanieczyszczone wody zaleca się również: 

 systematyczne czyszczenie wszystkich elementów oraz zapewnienie ich drożności, 

 prowadzenie bieżących napraw uszkodzonych elementów z uzupełnieniem brakujących 

elementów, 

 dbałość o szczelność wszystkich elementów odprowadzających, 

 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żeliwnych odpowiednich powłokami. 

Podsumowując można stwierdzić, że przy zachowaniu ustaleń określonych w projekcie 

zmiany planu, nie powinno dojść do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w 

wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany planu 

 

Wpływ na Jednolite Części Wód 

Jak już wcześniej wspomniano w rozdziale 4 niniejszej Prognozy, obszary objęte projektem 

zmiany planu znajdują się w granicach następujących scalonych częściach wód powierzchniowych: 

 SCWP SW0103 Wyżnica od Urzędówki do ujścia, w hydrologicznym regionie dorzecza 

Środkowej Wisły – w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych: 

 JCWP Podlipie RW20006233669 

 JCWP Wyżnica od Urzędówki do ujścia RW2000923369 

 SCWP SW0104 Chodelka od Dop. spod Wronowa, w hydrologicznym regionie dorzecza 

Środkowej Wisły – w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Chodelka do dop. 

spod Wronowa RW20006237436, 

 SCWP SW0102 Urzędówka, w hydrologicznym regionie dorzecza Środkowej Wisły – w 

obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Urzędówka RW20006233649, 

 SCWP SW0101 Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki, w hydrologicznym regionie 

dorzecza Środkowej Wisły – w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP 

Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki RW2000623363, 

Zgodnie z „Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” dla omawianych 

JCWP celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego 

stanu chemicznego. Jedynie JCWP „Podlipie” wykazuje dobry stan wód, gdzie ryzyko nieosiągnięcia 

celów środowiskowych jest niezagrożne, natomiast w pozostałych JCWP jest ono zagrożne. Zgodnie 

z powyższym dokumentem, z uwagi na brak możliwości technicznych nie zidentyfikowano presji 

mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Dlatego też w celu nie 

pogarszania jakości wód w uchwale zmiany wprwadzono szereg zapisów mających na celu ochronę 

zasobów wodnych, przede wszystkim w kwestii postępowania z emitowanymi ściekami oraz 

odpadami, mianowicie:   

 dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu, 

obowiązuje odprowadzanie ścieków, w tym ścieków przemysłowych, systemem sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej bądź w przypadku braku sieci do przydomowych oczyszczalni 
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ścieków spełniających wymagania hydrogeologiczne i higieniczno-sanitarne, lub do czasu 

realizacji sieci, do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z uwzględnieniem obowiązujących 

wymogów przepisów odrębnych; 

 w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych obowiązuje zapewnienie odpowiednich 

parametrów według warunków wynikających z przepisów odrębnych; 

 w granicach terenów objętych planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i 

remont sieci i urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej o maksymalnej średnicy nominalnej 

rurociągu (dn) nie większej niż 400 mm, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem 

podstawowym terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz uwzględnieniu 

stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w granicach nie 

mniejszych niż 1,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy dn 200 mm i 

mniejszych oraz 1,5 m dla sieci o średnicy dn 201 − 400 mm; 

 wody opadowe w granicach opracowania należy odprowadzać powierzchniowo po terenie; 

 docelowo wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z terenów dróg publicznych, należy oczyścić przed 

wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311); 

 obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych 

produktami organicznymi, ropopochodnymi bądź mineralnymi do sieci kanalizacji sanitarnej, 

wód otwartych oraz do ziemi, bez uprzedniego podczyszczenia, 

 obowiązuje zakaz lokalizacji składowisk odpadów; 

 w przypadku wytworzenia odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych należy zapewnić 

odbiór i unieszkodliwienie przez specjalistyczne służby, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 680) w 

sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów, 

 gospodarka odpadami, w tym odbiór i unieszkodliwianie odpadów technologicznych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz lokalnymi, 

 obowiązuje zachowanie drożności istniejących cieków wodnych, 

 obowiązuje zachowanie drożności istniejących rowów melioracyjnych oraz zakaz ich 

zasypywania i niszczenia; 

 przy wykonywaniu robót budowlanych oraz prac ziemnych obowiązuje zachowanie  

i ochrona rowów melioracyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych; zabrania się 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Urzędów 

 

 

 

44 

podejmowania działań mogących skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem bądź 

pogorszeniem stanu technicznego sieci i urządzeń melioracji wodnych, 

 w granicach terenów objętych planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę  

i remont urządzeń melioracji wodnych, w tym systemów drenarskich, z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych; 

 zakazuje się zasypywania i niszczenia rowów melioracyjnych; 

 należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów obiektów i urządzeń melioracji wodnych. 

 ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od drogi gminnej oraz 10,0 m 

od rowu melioracyjnego, zgodnie z rysunkiem planu. 

Z powyższych zapisów wynika, że celem nadrzędnym jest podłączenie wszystkich nowych 

obiektów do zbiorczej sieci kanalizacji, jako najbardziej efektywnego systemu odprowadzania 

ścieków. Z uwagi na niewielki stopień skanalizowania Gminy Urzędów, znacząca część nowych 

obiektów budowlanych będzie korzystała jednak z przydomowych oczyszczalni ścieków lub ze 

zbiorników bezodpływowych. Biorąc pod uwagę fakt, że nowe obiekty budowlane będą musiały być 

realizowane zgodnie z restrykcjami zawartymi w uchwale projektu zmiany planu, nie przewiduje się, 

negatywnego oddziaływania na zasoby Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych. 

Również sposób postępowania z wytworzonymi odpadami określony w projekcie zmiany 

planu, w znaczący sposób zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodnego odpadami. 

Podsumowując, można stwierdzić, że przy zachowaniu wszelkich nakazów oraz zasad wynikających 

z wyżej cytowanych zapisów, realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie przyczyni się do 

nieosiągnięcia przyjętych celów środowiskowych w JCWP oraz JCWPd. 

   

Wpływ na klimat, zasoby naturalne i dobra materialne 

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie będzie powodowała zmian klimatu. Jak z samej 

definicji klimatu wynika, że jest to ogół zjawisk pogodowych występujących na danym obszarze w 

okresie wieloletnim. Klimat danego obszaru kształtowany jest przez wielolecia, a za najkrótszy okres 

badawczy na podstawie, którego można określić typ klimatu przyjmuje się trzydziestolecie. Jeden 

typ klimatu (w Polsce jest to umiarkowany przejściowy) może obejmować rozległe obszary w skali 

całego globu ziemskiego, więc oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat, której zasięg w skali 

miejscowości jest niewielki, będzie zerowy w porównaniu do większej skali np. Gminy czy całego 

kraju. 

Planowane instalacje fotowoltaiczne można rozpatrywać jako pozytywny element mogący w 

przyszłości wpłynąć na poprawę warunków aerosanitarnych oraz jakość powietrza w rejonie 

inwestycji. Energia pozyskiwana z OZE będzie zaspokajała potrzeby energetyczne mieszkańców 

Gminy, co dodatkowo pozwoli zmniejszyć również emisję NOx, SO2.    

Nie przewiduje się również negatywnego wpływu projektu zmiany planu na zasoby naturalne, 

ponieważ na omawianym terenie nie występują żadne cenne zasoby naturalne. 
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Jeżeli przez „dobra materialne” rozumie się materialne środki zaspokajania po trzeb ludzkich 

(na podstawie Słownika Jeżyka Polskiego PWN), to można przyjąć, że realizacja ustaleń projektu 

zmiany planu wpłynie na wzrost dóbr materialnych. Przykładem tego może być powstanie nowych 

terenów inwestycyjnych oraz wzrost wartości nieruchomości z rolnej na mieszkaniową. 

 

Wpływ na bioróżnorodność oraz korytarze ekologiczne   

„Różnorodność biologiczna” jest pojęciem stosunkowo nowym, które w oficjalnych 

dokumentach pojawiło się wraz z Konwencją o różnorodności biologicznej (zwanej dalej 

Konwencją) (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), ogłoszoną i przyjętą podczas międzynarodowej 

konferencji Środowisko i Rozwój (UNICED), znanej jako Szczyt Ziemi, która odbyła się w Rio de 

Janeiro w 1992 roku. Określenie „ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności 

biologicznej” łączy się z innymi powszechnie znanymi i stosowanymi pojęciami, takimi jak „ochrona 

przyrody” i „rozwój zrównoważony”. Konwencja definiuje pojęcie różnorodności biologicznej w 

sposób następujący: „różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych 

organizmów pochodzących, inter alia, z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych 

ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w 

obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”. 

Opierając się także na innych funkcjonujących w literaturze definicjach (nieco szerzej 

traktujących poziom ponadgatunkowy) przyjmuje się, że różnorodność biologiczna oznacza 

zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej) wszystkich żyjących populacji, 

międzygatunkową (skład gatunków) oraz ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i 

krajobrazów). Celem strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej jest: 

zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości 

rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji (wewnątrz-gatunkowego, międzygatunkowego i 

ponadgatunkowego). (na podstawie „Krajowej Strategii Ochrony i Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej” sporządzonej przez Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003 r.) 

Jednym z warunków zachowania bioróżnorodności jest umożliwienie migracji zwierząt, która 

z kolei zapewnia swobodny przepływ oraz wymianę genów. W celu umożliwienia wędrówki zwierząt, 

wyznaczane są tzw. korytarze ekologiczne. Pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza 

Jędrzejewskiego w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) 

opracowana została „Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”. Głównym założeniem 

merytorycznym projektu było opracowanie mapy korytarzy o charakterze multifunkcjonalnym - 

przeznaczonych dla możliwie największej liczby gatunków i łączących różnorodne siedliska 

przyrodnicze, zwłaszcza podlegające ochronie w ramach sieci Natura 2000. Podstawowym celem 

opracowania mapy było stworzenie praktycznego narzędzia dla ochrony siedlisk i gatunków 

zagrożonych fragmentacją środowiska, wykorzystywanego w planowaniu przestrzennym 

i projektowaniu inwestycji liniowych. Zgodnie z tą koncepcją część obszarów objętych projektem 

zmiany planu, tj.: 
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 cały obszar BKo7 w Bobach Kolonia, 

 część obszaru Mo8 w Moniakach, 

 całe obszary B2 oraz B11 w Bęczynie, 

 wszystkie obszary w Mikołajowicach, Natalinie oraz Popkowicach Księżych, 

 całe obszary W1-W3, W7, W8, W9, W12, W16-W48 oraz część obszaru W4, W5, W6 oraz 

W11 w Wodnej, 

 część obszaru Z4 i Z5 oraz ceł obszary Z10-Z17 w Zakościelnym, 

 całe obszary S1-S6 w Skorczycach, 

zlokalizowane są w obrębie korytarza ekologicznego o nazwie „Roztocze Lubelskie” kod KPdC-1D 

łączącego ze sobą korytarz „Małopolski Przełom Wisły” oraz obszar węzłowy „Puszcza Solska”. 

Korytarz „Roztocze Lubelskie” stanowi bardzo rozległy pas terenu obejmujący swoim zasięgiem 

południową część Gminy Urzędów. Planowane zmiany w obrębie powyższego korytarza 

ekologicznego obejmują głównie niewielkie pod względem powierzchni obszary, zlokalizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, gdzie migracja zwierząt jest już obecnie 

ograniczona przez skupiska zabudowy, istniejące ogrodzenia oraz ciągi komunikacyjne. Dodatkowo 

należy dodać, że tereny skupisk ludzkich nie stanowią atrakcyjnych miejsc do bytowania zwierząt. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie 

powinna wiązać się z przerwaniem drożności korytarza migracyjnego oraz zablokowaniem 

swobodnej wędrówki zwierząt. 

Omawiany korytarz ekologiczny „Roztocze Lubelskie” wraz z Kraśnickim Obszarem 

Chronionego Krajobrazu, kompleksami leśnymi oraz dolinami rzek budują Przyrodniczy System 

Gminy Urzędów stanowiący powiązanie otwartych terenów przyrodniczych Gminy Urzędów z 

sąsiadującymi terenami. W projekcie zmiany planu uwzględniono powyższy system przyrodniczy 

poprzez wyznaczenie nowych terenów zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zainwestowanych oraz terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w obowiązujących planach 

miejscowych w myśl zasady „zrównoważonego rozwoju” oraz zasady „dobrego sąsiedztwa” 

ograniczając rozproszenie zabudowy na terenach otwartych. Dodatkowo nie wyznaczono nowych 

terenów inwestycyjnych na terenach leśnych oraz wprowadzono odpowiednie zapisy zapewniające 

ochronę Obszaru Chronionego Krajobrazu.      

 

 

Wpływ na rzeźbę terenu, powierzchnię terenu oraz gleby 

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu może wiązać się z niewielkim oddziaływaniem na 

ukształtowanie terenu. Z uwagi na rzeźbę analizowanych obszarów oraz występujące pochyłości, 

możliwe jest, że usytuowanie nowych obiektów będzie wymagało wyrównania terenu na wstępnym 

etapie prac. W przypadku konieczności przeprowadzenia powyższych prac zaleca się, aby w celu 

wyrównania terenu wykorzystać ziemię pochodzącą np. z wykopów pod fundamenty. 
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Oprócz zmian w ukształtowaniu terenu, realizacja nowych obiektów może wiązać się z 

oddziaływaniem na środowisko glebowe wynikającym z wykonywanych prac ziemnych związanych 

z wykonaniem fundamentów. Przewiduje się, że zniszczeniu ulegnie głównie poziom organiczny oraz 

próchniczny, ale w przypadku potrzeby wykonania głębszych wykopów ingerencja może być 

znacznie większa i może obejmować cały profil glebowy aż do skały macierzystej. Z uwagi na 

powyższe zaleca się, aby w trakcie prac przygotowawczych zdjąć wierzchnią warstwę gleby (30-40 

cm) i złożyć ją na pryzmie w osłoniętym przed wiatrem miejscu i rozplantować ją w granicy 

przedsięwzięcia po zakończeniu prac. Nie tylko prace związane z wykopem będą wiązały się z 

negatywnym oddziaływaniem na gleby. Innym zjawiskiem niekorzystnym dla gleb, może być ich 

sprasowanie w wyniku powstania ciężkich obiektów budowlanych. Zjawisko to może doprowadzić 

do zanikania porów w glebie, w których gromadzi się tlen oraz woda. Brak tych elementów może 

również spowodować obumieranie gleby. 

Inne oddziaływanie będzie wiązało się z powstaniem nowych dróg. W trakcie ich budowy 

dojdzie do całkowitego zniszczenia pokrywy glebowej na całej szerokości pasa drogowego. Część 

gleb może ulec zniszczeniu podczas ściągania wierzchniej warstwy ziemi pod drogę natomiast 

pozostała część gruntu pozostała w pasie drogowym zostanie przemieszana z wodą i cementem w 

celu stworzenia twardego, szczelnego podkładu odpornego na warunki atmosferyczne. Następnie 

pas drogowy zostanie pokryty kruszywem naturalnym i ugnieciony za pomocą maszyn tworząc tym 

samym podbudowę drogi. Na tak przygotowany teren nakłada się i walcuje kolejne warstwy drogi 

(warstwę podbudowy asfaltowej, warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną). Przykrycie terenu 

nieprzepuszczalną warstwą asfaltu ograniczy dostęp gleby do tlenu oraz wody doprowadzając tym 

samym do jej obumierania. 

W celu ochrony pokrywy glebowej przy budowie nowych dróg zaleca się, aby na wstępnym 

etapie prac ściągnąć w pierwszej kolejności wierzchnią warstwę gleby (do głębokości 30-40 cm) i 

złożyć ja na pryzmie w zacienionym, dobrze przewietrzanym miejscu. Pozostałą część ziemi z terenu 

prac złożyć na innej pryzmie. Po zakończeniu prac do drobnych niwelacji terenu wykorzystać 

martwicę, a następnie na wyrównanej powierzchni rozplantować humus w terenach sąsiadujących. 

Takie działanie zapewni właściwą ochronę organicznej części pokrywy glebowej i nie doprowadzi do 

jej całkowitego zniszczenia. Dodatkowo, w miejscach gdzie jest to możliwe, zaleca się do budowy 

parkingów oraz placów wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku takich jak ekorastry czy 

też płyty ażurowe. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością na obciążenia oraz zapewniają 

odpowiednie warunki wodno-powietrzne dla gleby, umożliwiają rozwój roślin oraz optymalizują 

gospodarkę odżywczymi substancjami w glebie. 

W przypadku realizacji naziemnych obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych, 

największe oddziaływanie na gleby będzie wiązało się z etapem ich montażu. W trakcie tych prac w 

miejscu wkopywania konstrukcji montażowej dojdzie do zniszczenia pokrywy glebowej. Konstrukcje 

montażowe wkopywane są do ziemi najczęściej za pomocą wiertnicy lub palownic, aby ograniczyć 

ingerencję konstrukcji w środowisko gruntowe. Oprócz procesu samego wkopywania konstrukcji, 
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zniszczeniu ulec może powierzchnia gruntu w na całym terenie prowadzonych prac w wyniku 

rozjeżdżenia lub zgniecenia przez pojazdy przywożące poszczególne elementy do montażu paneli. 

Na etapie funkcjonowania naziemnych instalacji fotowoltaicznej gleby znajdujące się 

bezpośrednio pod panelami słonecznymi będą miały ograniczony dostęp do światła oraz wody, co 

może prowadzić, do przesuszenia gleby oraz zahamowania proces glebotwórczych. Należy jednak 

dodać, że z uwagi na dotychczasowy charakter obszaru opracowania obszar opracowania nie 

charakteryzuje się glebami o wysokiej jakości, więc pojawienie się nowego zagospodarowania w 

postaci paneli słonecznych nie wpłynie na utratę cennych rolniczo gruntów. 

 

Wykorzystanie zasobów środowiska i zmiany przyrody ożywionej      

W wyniku prac budowlanych przy planowanych obiektach budowlanych przewidzianych w 

projekcie zmiany planu dojdzie do zniszczenia szaty roślinnej na analizowanych terenach. W 

związku z tym, że znaczącą część analizowanych obszarów aktualnie stanowią tereny rolnicze oraz 

nieużytki w wyniku powyższych prac zniszczeniu ulegną głównie agrocenozy oraz towarzysząca im 

roślinność segetalna. Zostanie ona bezpowrotnie zniszczona w trakcie prac związanych z 

wykonywaniem wykopów pod fundamenty. Dodatkowo, część roślinności może ulec zniszczeniu w 

wyniku rozjeżdżenia przez pojazdy dowożące materiały budowlane oraz wykonujące pracę na 

placach budowlanych. 

Po zakończeniu prac budowlanych przy nowych obiektach, przewiduje się powtórne 

wprowadzenie roślinności, dzięki której, na obszarach opracowania dotychczasowe ekosystemy 

rolnicze oraz tereny nieużytków przekształcone zostaną w zieleń uporządkowaną. Monotonny świat 

flory zostanie wzbogacony o gatunki roślin sztucznie wprowadzone przez człowieka (np. krótko 

przystrzyżone trawniki, krzewy, zadrzewienia). Oprócz wzrostu liczby gatunków roślin wchodzących 

w skład zieleni uporządkowanej, będzie ona również służyć podniesieniu walorów krajobrazowych. 

Dodatkowo, oprócz roślin sztucznie wprowadzonych przez człowieka, możliwe jest, że 

dotychczasowa roślinność, w efekcie pojawienia się terenów zainwestowanych zaadoptuje się do 

nowych warunków i zaczną rozwijać się gatunki ruderalne. Wprowadzenie terenów zielonych jako 

element towarzyszący obszarom zainwestowanym zostało zapewnione w ustaleniach projektu planu 

poprzez wskazanie procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Poniższa tabela 

przedstawia wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych przeznaczeń 

terenów wprowadzonych w ustaleniach projektu zmiany planu. 

 

Tabela.6. Wartości wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonej w projekcie zmiany planu 

Symbol Powierzchnia biologicznie czynna 

MN w zależności od terenu od min. 50% do min. 60% 

ML min. 60% 

RM w zależności od terenu od min. 30% do min. 60% 

MNU w zależności od terenu od min. 20% do min. 30% 
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U min. 30% 

US nie mniej niż 20% 

RU min. 40% 

EF min. 10% 

PU PU.1 min 20%, PU2 min. 40% 

T min. 10% 

 

W trakcie prac budowlanych przy nowych obiektach budowlanych przewidzianych w projekcie 

zmiany planu dojdzie do oddziaływania na świat fauny. Wpływ na większe zwierzęta może być 

związany przede wszystkim z emisją hałasu w powstałą trakcie powyższych prac. Jej źródłem będą 

pojazdy oraz maszyny budowlane, ludzie oraz same prace. Natomiast małe bezkręgowce żyjące w 

ziemi mogą zostać zmiażdżone przez ciężkie pojazdy i zadeptane przez ludzi, a część przeniesiona 

wraz z wykopaną lub zebraną ziemią w inne miejsce. 

Na etapie funkcjonowania nowych obiektów głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na 

zwierzęta będzie stała obecność ludzi oraz emitowany przez nich hałas. Należy jednak podkreślić, 

że nowe obiekty budowlane zostały zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zamieszkanych oraz zainwestowanych w podobny sposób, więc przebywające tutaj zwierzęta 

zaadoptowały się do warunków życia w sąsiedztwie osiedli ludzkich, istniejących zakładów i dróg 

oraz emitowanego przez nie hałasu, więc jedynym ograniczeniem dla nich może okazać się 

zmniejszenie terenów otwartych nadających się do polowań dla drapieżników, a dla pozostałych 

gatunków dla życia oraz swobodnej wędrówki. 

Na etapie funkcjonowania obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych nie przewiduje się 

uciążliwości dla zwierząt spowodowanej obecnością ludzi, natomiast pewnym ograniczeniem dla 

zwierząt będzie zajęcie dotychczas wolnych terenów pod konstrukcje montażowe paneli 

fotowoltaicznych. W przypadku realizacji naziemnych obiektów i urządzeń, w celu zapewnienia 

możliwości przemieszczania się małych zwierząt po terenie zaleca się stosowanie ażurowych 

ogrodzeń umożliwiających swobodną wędrówkę zwierząt. Dodatkowo zaleca się zachowanie jak 

największego prześwitu pomiędzy dolną częścią panelu fotowoltaicznego umieszczonego na 

stelażu, a gruntem, w celu umożliwienia przemieszczania się małych ssaków pod panelami. 

 

Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, które są 

wywołane hałasem pochodzącym ze źródeł znajdujących się w środowisku, określanych za pomocą 

odpowiednich wskaźników akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni. Na klimat 

akustyczny środowiska wpływa przede wszystkim hałas komunikacyjny, przemysłowy i komunalny. 

 Z uwagi na to, że nadmierny hałas uznawany jest nie tylko za element zanieczyszczający 

środowisko, ale również szkodliwy dla ludzi, w Polsce zostały określone jego dopuszczalne normy. 

Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca 2007 roku w sprawie 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 112). Określone progi 

poziomu hałasu są różne w zależności od przeznaczenia terenu, i tak najbardziej restrykcyjne normy 

przyjęto dla obiektów mieszkaniowych, szpitali oraz ośrodków uzdrowiskowych.  

Do głównych źródeł kształtujących warunki akustyczne na terenie Gminy Urzędów należy 

droga wojewódzka nr 833 Kraśnik-Chodel. Jest on emitorem hałasu komunikacyjnego, którego 

wielkość jest ściśle związana z natężeniem ruchu. Część obszarów objętych zmianą planu 

zlokalizowanych w obrębach Wodna, Mikuszewskie i Wierzbica położona jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie powyższej drogi, więc znajdują się pod wpływem powyższej drogi. Pozostałe obszary 

objęte zmianą planu zlokalizowane są przy mniej uczęszczanych ciągach komunikacyjnych oraz w 

otwartych terenach, gdzie warunki akustyczne kształtowane są przez prowadzone prace rolnicze 

oraz prace gospodarcze w ramach prywatnych posesji.        

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz 

usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, zabudowy usług sportu i 

rekreacji, zabudowy związanej z obsługą produkcji rolniczej, elektrowni fotowoltaicznych oraz 

nowych dróg będzie wiązało się z emisją hałasu, której źródłem będą pojazdy oraz maszyny 

wykorzystane w trakcie budowy, a także pracujący ludzie. Emitowany hałas będzie miał charakter 

niezorganizowany, a jego zasięg będzie zależny od rodzaju wykorzystanych maszyn. Przykładowo 

- moc akustyczna koparki wynosi ok. 108 dB, traktora ok. 100 dB, a spawarki ok. 97 dB. Przy 

założeniu, że prace budowlane byłyby prowadzone w ciągu dnia, hałas emitowany nie będzie 

uciążliwy, gdyż będzie wpisywał się w tło akustyczne, na które składa się zarówno hałas ze środków 

transportu, prac rolniczych jak i wszelkich prac wykonywanych przez okolicznych mieszkańców. 

Na etapie użytkowania nowych obiektów również przewiduje się emisję hałasu. Jej źródłem 

będą sami ludzie oraz wszelkie prace gospodarcze wykonywane w ramach posesji. Emitowany hałas 

jednak nie powinien przekraczać dopuszczalnych norm określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska. 

Na obszarze nr W45 w Wodnej wyznaczono tereny planowane pod nowe obiekty przemysłowe 

i usługowe. Powyższe teren został wyznaczony w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 15PU2 

wyznaczonego w obowiązującym planie miejscowym i ma on stanowić jego poszerzenie, w celu 

stworzenia na terenie Gminy Urzędów miejsca, gdzie będą mogły rozwijać się nowe firmy. Etap 

realizacji powyższych obiektów będzie wiązał się przede wszystkim z uciążliwościami wynikającymi 

z emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza głównie ze środków transportu. Podobne 

oddziaływanie będzie miało również miejsce na etapie funkcjonowania przyszłych obiektów w 

ramach planowanych terenów PU. Analizując ich położenie względem przyszłych oraz istniejących 

obiektów chronionych akustycznie, można stwierdzić następujące: 

 do obiektów chronionych akustycznie położonych najbliżej terenów PU należą obiekty 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w następujących 

odległościach: 
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 460 metrów na wschód od wschodniej granicy obszaru W45, 

 najbliższe tereny przeznaczone w obowiązujących planach miejscowych oraz 

przedmiotowym projekcie zmiany planu pod tereny chronione akustycznie zlokalizowane są: 

 w odległości około 260 metrów na południowy - wschód od południowo-wschodniego 

narożnika projektowanego obszaru W45, 

 w odległości około 150 metrów na wschód od wschodniej granicy projektowanego obszaru 

W45. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112) dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od obiektów i działalności 

będących źródłem hałasu są następujące: 

 LDWN – 50 dB w dzień 

 LN – 40 dB w nocy. 

Na obecnym etapie prac trudno jest dokładnie sprecyzować jaki rodzaj działalności powstanie w 

przyszłości w ramach projektowanych terenu PU, więc trudno jest na etapie niniejszej Prognozy 

oszacować i dokładnie określić zasięg oraz wielkość emitowanego hałasu. Biorąc po uwagę 

charakter planowanego przeznaczenia terenu, można stwierdzić, że głównymi emitorami hałasu na 

terenie projektowanej terenów PU będą pojazdy ciężarowe prowadzące obsługę komunikacyjną. Z 

dostępnych materiałów wynika, że średnia moc akustyczna pojazdu ciężarowego wynosi około 80 

db, a teoretyczny spadek poziomu hałasu do 50 dB od źródła punktowego w postaci pojazdu 

ciężarowego na otwartym terenie następuje w odległości około 50 metrów, więc biorąc pod uwagę 

odległość obszarów chronionych akustycznie można stwierdzić, że na omawianych terenach 

emitowany hałas nie będzie uciążliwy. Powyższa analiza stanowi jedynie próbę określania 

możliwego oddziaływania emitowanego hałasu na obszary chronione akustycznie i jest obarczona 

dużym błędem z uwagi na brak podstawowych danych wyjściowych i dopiero na dalszym etapie prac 

projektowych, kiedy będzie znany rodzaj planowanej inwestycji możliwe będzie wykonanie 

dokładnych analiz oraz obliczeń propagacji hałasu. Powinny one być wykonane na etapie 

uzyskiwania Decyzji środowiskowej, a dokładniej powinny zostać zawarte w opracowywanym 

Raporcie lub Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia wraz z dokładnymi mapami obrazującymi model 

rozprzestrzeniania się hałasu oraz innych zanieczyszczeń. Inwestorzy w powyższych dokumentach 

będą musieli wykazać, że ich inwestycje będą zgodne z nakazami zachowania dopuszczalnych norm 

hałasu wynikających z ustaleń projektu zmiany planu, o czym mówi zapis zmiany planu: 

„§12 ust. 7. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń planu na 

środowisko przyrodnicze i ludzi, ustala się: 

3) dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób nie powodujący 

przekroczeń norm hałasu w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
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oraz, że ich Inwestycje będą zachowywały wszelkie normy jakości środowiska wynikające z 

obowiązujących przepisów odrębnych. 

W przypadku ewentualnych przekroczeń hałasu na terenach chronionych akustycznie można 

zastosować następujące działania minimalizujące emisję hałasu: 

1. na etapie realizacji planowanej zabudowy przemysłowo-usługowej: 

 stosować pojazdy oraz maszyny o niewielkich mocach akustycznych, 

 prowadzenie prac w ciągu dnia, 

 ograniczyć do minimum czas pracy maszyn o wysokich mocach akustycznych, 

 zastosować tymczasowe ekrany akustyczne, 

2. na etapie funkcjonowania planowanej zabudowy przemysłowo-usługowej: 

 stosować do rozładowania towarów pojazdy oraz maszyny o niewielkich mocach 

akustycznych, 

 prowadzenie procesów produkcyjnych, które mogą emitować hałas w budynkach 

zaopatrzonych w dźwiękoszczelne ściany, 

 wykonanie dróg, dojazdów i parkingów z wykorzystaniem cichych nawierzchni. 

 zastosować ekrany akustyczne jeżeli będą niezbędne. 

 

Emitowanie pól elektromagnetycznych 

Kolejnym elementem wpływającym na jakość środowiska jest promieniowanie 

elektromagnetyczne. Jest ono zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku. Powyższe 

zjawisko może mieć właściwości jonizujące lub niejonizujące i pochodzić ze źródeł naturalnych 

(procesy i zjawiska występujące w kosmosie) oraz sztucznych (wszelkie urządzenia elektryczne). 

Ustawa Prawo ochrony środowiska podaje, że pola elektromagnetyczne to pola elektryczne, 

magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 do 300GHz (promieniowanie 

niejonizujące). Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego są wprowadzone przez 

człowieka sztuczne emitory, takie jak napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje telewizyjne i 

radiowe, stacje telefonii komórkowej, stacje transformatorowe oraz sprzęt gospodarstwa domowego. 

Z związku z tym, że obserwuje się gwałtowny rozwój usług telekomunikacji, promieniowanie 

niejonizujące jest uważane obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska, które 

wpływa niekorzystnie nie tylko na warunki bytowe człowieka, ale również na przebieg procesów 

życiowych. Jest ono na tyle niebezpieczne, że jego wpływ na organizm człowieka oraz na świat roślin 

nie jest w 100% rozpoznany. 

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Lublinie prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych. Z 

dostępnych materiałów wynika, że dotychczas WIOŚ w Lublinie w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska przeprowadził badania dla całego województwa lubelskiego. Powyższe 

badania zostały przeprowadzone zgodnie z aktualnym na dzień sporządzenia badań 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu 
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prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 

r. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) dopuszczalna wartość 

składowej elektrycznej pola w miejscach dostępnych dla ludzi wynosi 7V/m dla częstotliwości od 3 

MHz do 300 MHz oraz dla częstotliwości od 300 MHz do 300GHz. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że na terenie całego województwa lubelskiego dopuszczalne normy pól elektrycznych nie 

zostały przekroczone. Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól 

elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego, dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 000 

MHz, utrzymywały się na niskim poziomie i wynosiły od 0,06 V/m (0,9% wartości poziomu 

dopuszczalnego) do 0,36 V/m (5,1% wartości poziomu dopuszczalnego). Z uwagi na powyższe 

można stwierdzić, że na obszarze całego województwa promieniowania elektromagnetyczne 

utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.   

Powyższe badania oraz wyniki monitoringu odnoszą się do nieobowiązującego już 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003, poz. 1883). Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 2448), zgodnie z którym nastąpiła zmiana wartości dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z poniższą tabelą.  

 

Tabela.7. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności -obowiązujące od roku 2020 

(źródło: Dz. U. 2019 poz. 2448) 

Parametr fizyczny Składowa 

elektryczna 

E (V/m) 

Skłądowa 

megentyczna 

H (A/m) 

Gęstośc mocy 

S (W/m2) 
Zakres częstotliwości pola 

elektromagnetycznego 

Lp. 1 2 3 4 

1 0Hz 10000 2500 ND 

2 od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND 

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND 

4 od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3/f ND 

5 od 1 kHz do 3 kHz 250/f 5 ND 

6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND 

7 
od 0,15 MHz do 1 

MHz 
87 0,73/f ND 

8 od 1 MHz do 10 MHz 87/f0,5 0,73/f ND 

9 
od 10 MHz do 400 

MHz 
28 0,073 2 

10 
od 400 MHz do 2000 

MHz 
1,375 x f0,5 0,0037xf0,5 f/200 
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11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10 

 

Odnosząc wyniki pomiarów do obowiązującego Rozporządzenia, można stwierdzić, że 

dopuszczalne normy w środowisku również nie zostały przekroczone. 

Podczas budowy nowych obiektów budowlanych przewidzianych w projekcie zmiany planu 

wykorzystany będzie szereg pojazdów oraz maszyn, których silniki mogą być emitorami 

promieniowania. Dodatkowo stosowane będą różnego typu urządzenia elektryczne, które również 

są potencjalnymi emitorami szkodliwego promieniowania. Należy jednak dodać, że zasilane one 

będą z przenośnych agregatów prądotwórczych lub z dostępnych sieci i będą pracowały na niskim 

napięciu zasilania tzn. 220 V lub 400 V, podobnie jak maszyny użytku domowego, więc emisja pola 

elektromagnetycznego nie będzie powodować zagrożenia.  

Natomiast eksploatacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej 

oraz usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, zabudowy usług sportu i 

rekreacji, zabudowy związanej z obsługą produkcji rolniczej może być związana z pojawieniem się 

na obszarach objętych zmiana planu sieci infrastruktury technicznej oraz mediów takich jak 

oświetlenie, telefonia, internet itp., które są niezbędne do właściwego funkcjonowania w nowych 

obiektach, a stanowią potencjalne źródła szkodliwego promieniowania. Im więcej urządzeń 

elektrycznych wykorzystywanych będzie w nowych obiektach tym będzie większa ilość emitowanego 

promieniowania, stąd można stwierdzić, że będzie ona silnie uzależniona od stopy życiowej 

mieszkańców. Jednak rozpatrując wyniki monitoringu promieniowania elektromagnetycznego można 

stwierdzić, że dopuszczalne normy nie powinny zostać przekroczone tym bardziej, że część 

obiektów będzie zasilana z sieci już istniejących. 

Na obszarach N2 i N4 w Natalinie oraz na obszarze W48 w Wodnej planowana jest realizacja 

obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych. Powyższe instalacje fotowoltaiczne mogą stanowić 

źródło promieniowania elektromagnetycznego. W związku z tym, że projekt zmiany planu dopuszcza 

jedynie lokalizację instalacji fotowoltaicznych, a ich realizacja jest obecnie tylko w fazie planów, na 

etapie niniejszego dokumentu nie jest możliwe dokładne określenie wielkości promieniowania 

instalacji fotowoltaicznej, ponieważ nie są aktualnie znane dotyczące wielkości planowanej instalacji, 

ilości paneli słonecznych oraz infrastruktury, która zapewni jej właściwe funkcjonowanie. Jednak 

opierając się na dostępnej literaturze można stwierdzić, że natężenie pola magnetycznego 

emitowanego przez moduły fotowoltaiczne stanowią zaledwie ułamek promieniowania 

magnetycznego ziemi oraz nie przekraczają dopuszczalnych norm określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 

okresowych badań poziomów elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). W 

związku z czym można stwierdzić, że pole magnetyczne emitowane przez panele słoneczne nie 

będzie wiązało się z negatywnym oddziaływaniem na ludzi oraz przyrodę. Często dodatkowymi 

elementami instalacji fotowoltaicznych są falowniki lub stacje transformatorowe. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dna 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) 
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minimalna odległość stacji transformatorowych od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

wynosi 2,8 m. Przy zachowaniu powyższej odległości można stwierdzić, że funkcjonowanie paneli 

fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi.   

 

Ryzyko powstawania poważnych awarii 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 

1973 z późń. zm.) przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję, 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. Analizując ryzyko powstania poważnej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska, w stosunku do zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, obiektów i 

urządzeń instalacji fotowoltaicznych oraz nowych dróg można stwierdzić, że nie będzie ono 

występowało. 

Natomiast w przypadku obiektów przemysłowo-usługowych na obszarze nr W45 w Wodnej 

ryzyko powstania poważnych awarii może być większe. W związku z tym, że projekt zmiany planu 

jedynie wyznacza pewne ramy w zagospodarowaniu, a dokładny rodzaj przedsięwzięcia będzie 

znany dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, na etapie niniejszej Prognozy trudne 

jest określenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii. Jeżeli w przyszłości miałby tu powstać zakład 

produkcyjny, który może wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko, to ryzyko 

powstania poważnych awarii powinno być dokładnie przeanalizowane np. w Raporcie lub Karcie 

informacyjnej opracowanej na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Należy jednak dodać, że 

przy obecnym zaawansowaniu technologicznym oraz stanie obecnej wiedzy znaczącą część ryzyka 

wystąpienia poważnych awarii można zminimalizować przestrzegając przepisów BHP w zakładach 

oraz stosując się do instrukcji obowiązujących na terenie zakładu. 

 

9.2. Wpływ na zdrowie ludzi 
 

Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej oraz 

usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, zabudowy usług sportu i 

rekreacji, elektrowni fotowoltaicznych oraz nowych dróg nie powinna wiązać się z negatywnym 

oddziaływaniem na zdrowie ludzi. Pomimo faktu, że część nowych obiektów powstanie w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zamieszkanych, uciążliwości związane z etapem prac (emisja 

hałasu, transport materiałów) nie powinny być uciążliwe dla ludzi. Również hałas emitowany przy 

nowo powstałych obiektach nie będzie znacząco odbiegać od wielkości hałasu emitowanego przez 

prace gospodarcze prowadzone w ramach istniejącej zabudowy. Dodatkowo prace budowlane będą 

prowadzone w porze dziennej, a emitowany hałas będzie krótkotrwały i całkowicie ustanie po 

zakończeniu prac budowlanych. 
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Należy również zauważyć, że w zagospodarowaniu Gminy Urzędów zauważalne jest 

współistnienie zabudowy o różnych przeznaczeniach w bliskim sąsiedztwie ze sobą, więc pojawienie 

się nowych inwestycji o podobnych funkcjach nie będzie odbiegało znacząco od istniejącego 

zagospodarowania, a ich oddziaływanie na etapie funkcjonowania będzie wpisywało się w obecny 

stan środowiska.    

Jak już wcześniej wspomniano, funkcjonowanie małych hodowli zwierząt może wiązać się 

emisją hałasu. Na obecnym etapie prac trudno jest dokładnie sprecyzować jaki rodzaj działalności 

hodowlanej powstanie na terenie BKo1 oraz czy w ogóle taki rodzaj działalności będzie realizowany, 

gdyż obecnie na omawianym terenie prowadzona jest Spółdzielnia Ogrodnicza, więc trudno jest na 

etapie niniejszej Prognozy oszacować i dokładnie określić zasięg oraz wielkość emitowanego 

hałasu. Biorąc po uwagę jednak charakter planowanego przeznaczenia terenu oraz ograniczenia 

narzucone ustaleniami projektem zmiany planu można przypuszczać, że głównymi emitorami hałasu 

na terenie RU mogą być wywietrzniki dachowe oraz wentylatory, agregaty chłodzące oraz silniki 

pojazdów poruszających się po terenie. Analizując położenie omawianego terenu RU, względem 

przyszłych oraz istniejących obiektów chronionych akustycznie, można stwierdzić, że sąsiedztwie 

obszaru opracowania zlokalizowana jest istniejąca zabudowa zagrodowa, w ramach której również 

są dopuszczone hodowle zwierząt. Dodatkowo obszar graniczy bezpośrednio z obszarem 

planowanym pod zabudowę zagrodową w obowiązującym planie miejscowym. Z uwagi na bliskość 

zabudowy oraz w celu zminimalizowania potencjalnych uciążliwości, w zapisach zmiany planu 

zakazano realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz przedsięwzięć, dla 

których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź 

przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego 

oddziaływania, co wyklucza możliwość realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, jak i 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. 2019, poz. 1839) jeżeli takie oddziaływanie będzie wykazane oraz  dodatkowo również zawężono 

liczbę zwierząt hodowlanych w gospodarstwie do 40 DJP. Oprócz powyższego, w zapisach zmiany 

planu wprowadzono szereg innych uregulowań niwelujących wpływ na zdrowi ludzi oraz przyrodę, 

mianowicie: 

 prowadzona działalność rolnicza powinna uwzględniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania 

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451); 

 obowiązuje zakaz składowania kiszonek oraz innych środków chemicznych w działalności 

rolniczej i usługowej na nieuszczelnionej powierzchni ziemi; 

 w przypadku prowadzenia hodowli zwierząt w zabudowie zagrodowej (RM) oraz na terenach 

obsługi produkcji rolnej (RU) – obowiązek wyposażenia w szczelne płyty obornikowe oraz 

bezodpływowe zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę. 
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Dodatkowo w zapisach zmiany planu również nakazano zachowanie dopuszczalnych norm 

hałasu w terenach chronionych akustycznie tj. ternach MN czy RM, w związku z powyższym Inwestor 

będzie zobligowany do utrzymania uciążliwości w granicach własnej Inwestycji.  

Niezależnie od powyższych regulacji, odnotować należy, że zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439 z późn. zm.), Rada Gminy została upoważniona do ustanowienia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy”, w ramach którego istnieje możliwość określenia dodatkowych 

wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym wprowadzenia zakazu ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

W przypadku ewentualnych przekroczeń hałasu na terenach chronionych akustycznie można 

zastosować następujące działania minimalizujące emisje hałasu: 

1. na etapie realizacji planowanej zabudowy pod hodowlę zwierząt: 

 stosować pojazdy oraz maszyny o niewielkich mocach akustycznych, 

 prowadzenie prac w ciągu dnia, 

 ograniczyć do minimum czas pracy maszyn oraz urządzeń o wysokich mocach akustycznych, 

 zastosować tymczasowe ekrany akustyczne, 

2. na etapie funkcjonowania planowanej zabudowy pod hodowlę zwierząt: 

 stosować na terenie pojazdy oraz maszyny o niewielkich mocach akustycznych, 

 prowadzenie procesów produkcyjnych, które mogą emitować hałas w budynkach 

zaopatrzonych w dźwiękoszczelne ściany, 

 wykonanie dróg, dojazdów i parkingów z wykorzystaniem cichych nawierzchni. 

 zastosować ekrany akustyczne jeżeli będą niezbędne. 

Realizacja oraz funkcjonowanie nowych obiektów przemysłowo-usługowych na obszarze nr 

W45 w Wodnej może wiązać się przede wszystkim z uciążliwościami wynikającymi z emisji hałasu 

oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza głównie ze środków transportu. Próba przeanalizowania 

wpływu emitowanego hałasu została podjęta oraz dokładniej opisana w rozdziale niniejszej Prognozy 

w rozdziale pt. „Klimat akustyczny”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wielkość emitowanego 

hałasu w terenach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie powinno przekraczać dopuszczalnych 

norm. Należy jednak podkreślić, o czym również wspomniano w rozdziale pt. „Klimat akustyczny”, 

że analiza hałasu stanowi jedynie próbę określania możliwego oddziaływania emitowanego hałasu 

na obszary chronione akustycznie i jest obarczona dużym błędem z uwagi na brak podstawowych 

danych wyjściowych i dopiero na dalszym etapie prac projektowych, kiedy będzie znany rodzaj 

planowanej inwestycji możliwe będzie wykonanie dokładnych analiz oraz obliczeń propagacji hałasu. 

Obiekty przemysłowo-usługowe planowane są również na obszarze W4 w Wodnej. Omawiany 

teren ma stanowić poszerzenie projektowanego terenu 1U/P w obowiązującym planie miejscowym. 

W związku z tym, że projektowany teren PU.2 do najbliższej zabudowy dzieli odległość około 100 

metrów, a do najbliższego terenu chronionego akustycznie wyznaczonego w obowiązujących 
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planach miejscowych około 45 metrów, w celu ochrony ludzi, w uchwale zmiany planu w terenach 

PU.2 zakazano lokalizacji: 

 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej oraz przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego oddziaływania; 

 składowisk odpadów oraz obiektów i instalacji odzysku, unieszkodliwiania bądź utylizacji 

odpadów; 

 obiektów oraz zakładów hodowli i uboju zwierząt; 

 obiektów, instalacji i zakładów przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego oraz 

zwierzęcego. 

Powyższe ograniczenie zobowiązuje przyszłych Inwestorów do stosowania takich rozwiązań i 

inwestycji, aby nie wymagały one przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub 

zapewniały, że nie będą wpływały negatywnie na środowisko, w tym również na zdrowie ludzi.    

 

9.3. Wpływ realizacji projektu zmiany planu na obszary chronione w tym Natura 2000 
 

Jak już wspominano w rozdziale 5 niniejszej Prognozy wszystkie obszary zlokalizowane w 

obrębie Natalin, całe obszary B3, B4 oraz B5 w obrębie Bęczyn oraz obszary nr W1, W2, W3, W34-

W42 w obrębie Wodna zlokalizowane są w Kraśnickim Obszarze Chronionego funkcjonującego 

obecnie na mocy Uchwały Nr XXXVI/491/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 

2017 r. w sprawie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 

r., poz. 5605). W związku z powyższym, w poniższym rozdziale przeanalizowano czy realizacja oraz 

ustalenia przedmiotowej zmiany planu będą mogły wiązać się z naruszeniem zakazów 

obowiązujących na terenie powyższego OChK. Zgodnie z §4 powyższej Uchwały, w Kraśnickim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu zakazuje się: 

1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych – na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych może zaistnieć potrzeba 

wykonania niwelacji terenu. Biorąc jednak pod uwagę ukształtowanie terenu na obszarach 

położonych w obrębie OChK oraz charakter planowanych zmian (zmiany punktowe obejmujące 

głównie pojedyncze działki lub skupisko działek zlokalizowanych obok siebie) można stwierdzić, 

że zmiany w rzeźbie terenu będą nieznaczące zarówno w skali pojedynczych działek jak i skali 

całego OChK. 

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka – część obszarów objętych zmianą planu zlokalizowana jest w sąsiedztwie cieków 

wodnych oraz zbiorników wodnych (W1, W2, W3 w Wodnej zlokalizowana jest w sąsiedztwie 
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cieków, a obszar W3 dodatkowo zlokalizowany jest w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Należy 

jednak dodać, że na powyższych obszarach planowanego zagospodarowanie nie powinno 

wiązać się ze zmianą stosunków wodnych. Dodatkowo w uchwale zmiany planu wprowadzono 

szereg zapisów (cytowanych we wcześniejszych rozdziałach) mających na celu ochronę cieków 

i zasobów wodnych.  

3) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych – w 

przedmiotowej zmianie planu nie przewiduje się likwidacji naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.  

4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących 

przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym 

mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1121 i poz. 60) - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Odnosząc się do powyższego zakazu, przeanalizowano odległość obszarów zlokalizowanych 

w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu względem cieków wodnych oraz zbiorników wodnych i 

stwierdzono następujące: 

 obszar W1 zlokalizowany jest w odległości 112 m od cieku wodnego oraz w odległości około 

30 metrów od zbiornika wodnego, który nie jest jednak naturalnym zbiornikiem wodnym, o 

którym jest mowa w zakazie, 

 obszar W2 zlokalizowany jest w odległości około 20 metrów od cieku oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiornika wodnego, 

 obszar W3 zlokalizowany jest w odległości około 60 metrów od cieku wodnego oraz w 

odległości około 60 metrów od zbiornika wodnego.     

Realizacja nowego zagospodarowania na obszarze W1 położonym w odległości 112 metrów 

od cieku wodnego oraz z dala od naturalnych zbiorników wodnych nie będzie naruszało zakazu, o 

którym mowa w §4 ust. 1. pkt. 4. 

 Obszary W2 i W3 natomiast zlokalizowane są zarówno w odległości mniejszej niż 100 metrów 

od cieków wodnych oraz od zbiorników wodnych. Należy jednak tu dodać, że w przypadku tych 

terenów może zostać zastosowane odstępstwo od zakazu. o którym mowa w §4 ust. 4., o treści 

„Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy budowy nowych obiektów budowlanych, które 

będą uzupełniać lub przylegać do terenów położonych w obrębie jednostek osadniczych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r., Nr 17, poz. 141) pod warunkiem 

uwzględnienia ich lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub 

wydania ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy”. Zgodnie z powyższym, zainwestowanie 

terenów w odległości mniejszej niż 100 metrów od cieków i zbiorników wodnych jest dopuszczalne 
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jeżeli tereny przylegają lub uzupełniają tereny zainwestowane w ramach jednostek osadniczych czyli 

„wyodrębnionych przestrzennie obszarów zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury 

technicznej zamieszkany przez ludzi”. Biorąc pod uwagę fakt, iż: 

 obszar W2 został już przeznaczony pod zainwestowanie w obowiązującym planie 

miejscowym, mianowicie pod teren zabudowy letniskowej oznaczony symbolem ML i 

dodatkowo przylega do terenu już zainwestowanego, 

 obszar W3 zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zainwestowanego pod 

zabudowę, 

realizacja dyspozycji przestrzennych określonych w przedmiotowej zmianie planu na obszarze W2 

oraz W3 będzie mogła być realizowana na mocy powyższego odstępstwa, więc również w tych 

przypadkach nie powinno dojść do naruszenia zakazu, o którym mowa w §4 ust. 1. pkt. 4 uchwały. 

Analizując powyższe można stwierdzić, że realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie 

wpłynie negatywnie na cele ochrony występujących obszarów chronionych oraz na integralność 

sąsiadujących obszarów sieci Natura 2000. 

 

9.4. Wpływ realizacji projektu zmiany plany na krajobraz i środowisko kulturowe 
 

Wejście w życie ustaleń projektu zmiany planu będzie wiązało się oddziaływaniem na 

krajobraz. Będzie ono wynikiem pojawienia się na dotychczas otwartych terenach upraw rolnych 

oraz nieużytkach, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz 

usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, zabudowy usług sportu i 

rekreacji, zabudowy związanej z obsługą produkcji rolniczej, elektrowni fotowoltaicznych oraz 

nowych dróg. Powyższe obiekty będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zainwestowanych, więc ich powstanie nie będzie znacząco wpływać na krajobraz w najbliższy 

otoczeniu. 

W przypadku realizacji nowych obiektów przemysłowo-usługowych na obszarze nr W4 oraz 

W45 w Wodnej, jej powstanie będzie wiązało się z widoczną zmianą w krajobrazie polegająca na 

przekształceniu obecnego krajobrazu, w którym dominują otwarte tereny rolnicze, w krajobraz 

typowy dla obszarów przemysłowych, gdzie dominują nowoczesne wielkopowierzchniowe zakłady 

produkcyjne, usługowe, utwardzone place, drogi oraz sieci infrastruktury technicznej. Powyższe 

obiekty będą stanowiły dominantę na omawianym obszarze i będą widocznym elementem w 

otoczeniu. Pozytywnym aspektem, który może pozytywnie wpływać na krajobraz obszarów objętych 

przedmiotową zmianą planu jest wprowadzenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, która 

nie tylko będzie wpływać pozytywnie na krajobraz, ale również będzie stanowić naturalny bufor 

ochronny przed emitowanym hałasem. 

Na większości obszarów objętych zmianą planu nie występują żadne obiekty i obszary objęte 

ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Jedynie na obszarze nr W45 w obrębie Wodna oraz na obszarze nr L1 w obrębie 

Leszczyna zlokalizowane są stanowiska archeologiczne. 
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W celu zapewnienia ochrony powyższych obiektów w uchwale zmiany planu wprowadzono 

następujące zapisy   

1. Na obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologiczno-konserwatorskiej są 

stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunkach planu, objęte ochroną na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 

840); wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w obrębie stanowisk powinna być 

podporządkowana przepisom ww ustawy, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

odrębnych, tj. m.in.: 

 wcześniejszych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków celem uzyskania 

wytycznych konserwatorskich; 

 przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru oraz uzyskania pozwolenia na 

badania wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Obowiązuje ochrona przypadkowych odkryć archeologicznych − w przypadku ujawnienia 

przedmiotów posiadających cechy zabytków archeologicznych, jak m.in. fragmenty naczyń 

glinianych oraz szklanych, narzędzi, kafli, obiektów ziemnych, grobów oraz konstrukcji murowanych 

i drewnianych, wyrobów metalowych, znalezisk monetarnych, materiałów kostnych, ozdób 

pradziejowych, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ww ustawy;  

w przypadku ujawnienia odkryć ww zabytków należy zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego 

odkrycia, wstrzymać roboty prowadzone w miejscu odkrycia oraz bezzwłocznie powiadomić 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. W granicach terenów objętych planem nie występują dobra kultury współczesnej wymagające 

ochrony konserwatorskiej; dla krajobrazów kulturowych, stanowiących antropogenicznie 

ukształtowaną przestrzeń, obowiązują odpowiednie ustalenia szczegółowe planu. 

Przy zachowaniu powyższych zapisów wynikających z ustaleń projektu zmiany planu 

odnoszących się do ochrony dóbr kultury, można stwierdzić, że realizacja dyspozycji przestrzennych 

określonych w przedmiotowej zmianie planu nie powinna wiązać się z negatywnym oddziaływaniem 

na zabytki.   

 

9.5. Oddziaływanie transgraniczne 
     

Położenie obszarów objętych zmianą planu wyklucza wszelkie oddziaływanie transgraniczne. 

Ustalenia projektu nie będą miały wpływu na pogorszenie warunków środowiska sąsiednich 

obszarów położonych za granicą.  

 

9.6. Diagnoza oddziaływania ustaleń zmiany planu na poszczególne komponenty 

środowiska przyrodniczego 

 

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń zmiany planu 

na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: powierzchnia ziemi i gleby, 
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powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, świat flory i fauny, walory 

krajobrazowe oraz dodatkowo na klimat akustyczny oraz promieniowanie elektromagnetyczne. 

Uwzględniono przewidywany wpływ na stan środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych 

zawartych w projekcie zmiany planu. Analiza obejmuje oddziaływania o charakterze: bezpośrednim, 

pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym, 

stałym i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty środowiska, które wskutek 

realizacji projektu zmiany planu zostaną objęte oddziaływaniem. 

Zgodnie z celem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na 

obszarach objętych projektem planuje się rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej, zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, 

zabudowy usług sportu i rekreacji (poszerzenie istniejącego boiska sportowego przy szkole), 

zabudowy związanej z obsługą produkcji rolniczej (poszerzenie terenu istniejącej Spółdzielni 

Ogrodniczej w Bobach Kolonii), zabudowy przemysłowo-usługowej oraz obiektów produkcji energii 

odnawialnej oraz nowych dróg. Teren planowanej zabudowy przemysłowo-usługowej PU.1 (obszar 

W45 w Wodnej) ma stanowić poszerzenie wyznaczonego już w obowiązującym planie miejscowym 

terenu pod takie same obiekty.  

Pozostałe dyspozycje przestrzenne wyznaczone w projekcie zmiany planu takie jak tereny 

infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej (T), tereny gruntów rolnych (R), wód powierzchniowych 

(W) wynikają ze stanu istniejącego, więc ich oddziaływanie wpisuje się już w obecny stan środowiska 

przyrodniczego oraz ich wyznaczenie nie wiążę się z żadnym nowym oddziaływaniem poza 

obecnym. 
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Tabela. 8. Prognozowane oddziaływanie ustaleń zmiany miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarach będących przedmiotem projektu 

 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (ns) negatywne słabe, (nu) negatywne umiarkowane, (nz) negatywne 

znaczące negatywne, (+) pozytywne 
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Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St ns 

Zwiększenie 
zapylenia 
wskutek 

prowadzonych 
prac 

budowlanych 

B K Ch ns 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St ns 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St ns 

Powstanie nowych 
obiektów zabudowy 
oraz związanej z nią 

infrastruktury  

B D St ns 

Wzrost emisji hałasu 
związanego z 

pobytem 
mieszkańców w 

nowych obiektach 

B D St ns 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St ns 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją 

z instalacji 
ogrzewania oraz 

środków 
transportu 

B D St ns 
Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 

B D St ns 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 
w pobliżu terenów 
zainwestowanych 

P D St ns 

Przekształcenie 
zieleni  

nieuporządkowanej 
w zieleń 

uporządkowaną, 
towarzyszącą 

nowym obiektom 
(trawniki krzewy, 

zadrzewienia)  

B D St + Wzrost emisji PEM B D St ns 

     

Zmniejszenie 
wilgotności 

powietrza oraz 
lokalne zmiany 

warunków 
przewietrzania 

terenu 

B D St ns 

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami substancji 
ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń 

budowlanych 

B K Ch ns                
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U
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Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St ns 

Zwiększenie 
zapylenia 
wskutek 

prowadzonych 
prac 

budowlanych 

B K Ch ns 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St ns 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St ns 
Powstanie nowych 

obiektów 
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Wzrost emisji hałasu 
ze środków 

transportu, w trakcie 
załadunku i 

rozładunku towaru  
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pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 
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Wzrost 
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powietrza 
wywołany emisją 

z instalacji 
ogrzewania oraz 

środków 
transportu 
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Wzrost ilości 
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oraz 

komunikacyjnych 

B D St ns           Wzrost emisji PEM B D St ns 

Przekształcenie profilu 
glebowego 
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lokalne zmiany 

warunków 
przewietrzania 
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B D St ns 
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płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami substancji 
ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń 

budowlanych 

B K Ch ns                
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Tabela. 9. Prognozowane oddziaływanie ustaleń zmiany miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarach będących przedmiotem projektu 

 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (ns) negatywne słabe, (nu) negatywne umiarkowane, (nz) negatywne 

znaczące negatywne, (+) pozytywne 

 

Lp 

P
R

Z
E

Z
N

A
C

Z
E

N
IE

 

 
POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
I KLIMAT 

WODY POWIERZCHNIOWE I 
PODZIEMNE 

ZASOBY I RÓŻNORODNOŚĆ 
BIOLOGICZNA  

WALORY KRAJOBRAZOWE 
KLIMAT AKUSTYCZNY I 

PROMIENIOWANIE 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

O
D

D
Z

IA
Ł

Y
W

A
N

IE
 OCENA 

O
D

D
Z

IA
Ł

Y
W

A
N

IE
 OCENA 

O
D

D
Z

IA
Ł

Y
W

A
N

IE
 OCENA 

O
D

D
Z

IA
Ł

Y
W

A
N

IE
 OCENA 

O
D

D
Z

IA
Ł

Y
W

A
N

IE
 OCENA 

O
D

D
Z

IA
Ł

Y
W

A
N

IE
 OCENA 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

n
s
/n

u
/n

z
 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

n
s
/n

u
/n

z
 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

n
s
/n

u
/n

z
 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

n
s
/n

u
/n

z
 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

n
s
/n

u
/n

z
 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

n
s
/n

u
/n

z
 

1 M
N

U
 /
 U

 

Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St ns 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych 
prac budowlanych 

B K Ch ns 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnyc
h 

B D St ns 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St ns 

Powstanie nowych 
obiektów zabudowy 
oraz związanej z nią 

infrastruktury  

B D St ns 

Wzrost emisji hałasu 
związanego z 

pobytem 
mieszkańców w 

nowych obiektach 

B D St ns 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St ns 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją z 
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środków transportu 
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Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 
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B D St + Wzrost emisji PEM B D St ns 
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płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
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ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń 

budowlanych 
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 /
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U
 

Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych 
prac budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnyc
h 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 

Powstanie nowych 
obiektów zabudowy 
oraz związanej z nią 

infrastruktury  

B D St - 

Wzrost emisji hałasu 
ze środków 

transportu, w trakcie 
załadunku i 

rozładunku towaru  

B D St - 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją z 

instalacji 
ogrzewania oraz 

środków transportu 

B D St - 

Wzrost ilości 
wytwarzanych 

ścieków socjalnych 
oraz 

komunikacyjnych 

B D St - 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 
w pobliżu nowych 

obiektów 
usługowych oraz 
produkcji rolnej 

P D St - 

Przekształcenie 
zieleni  

nieuporządkowanej 
w zieleń 

uporządkowaną, 
towarzyszącą 

nowym obiektom 
(trawniki krzewy, 

zadrzewienia)  

B D St + Wzrost emisji PEM B D St - 

Przekształcenie profilu 
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Zmniejszenie 
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wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 
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ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń 

budowlanych 

B K Ch -                
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Tabela. 10. Prognozowane oddziaływanie ustaleń zmiany miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarach będących przedmiotem projektu 

 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (ns) negatywne słabe, (nu) negatywne umiarkowane, (nz) negatywne 

znaczące negatywne, (+) pozytywne 
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Przekształcenie profilu 
glebowego 
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zapylenia wskutek 

prowadzonych 
prac budowlanych 

B K Ch ns 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 
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B D St ns 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St nu 
Powstanie nowych 
dróg w dotychczas 
otwartych terenach 

B D St ns 
Wzrost emisji hałasu 

komunikacyjnego  
B D St ns 

Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St ns 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją 

ze środków 
transportu 

B D St ns 
Wzrost ilości 
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B D St nu 

Ograniczenie 
swobodnej 

wędrówki zwierząt 
poruszających się 

w pobliżu dróg  

P D St nu      Wzrost emisji PEM B D St ns 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St ns      

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych 
wód podziemnych 

zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami 
substancji 

ropopochodnych z 
pojazdów 

poruszających się 
po drogach 

B K Ch nu                
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Przekształcenie profilu 
glebowego w miejscu 

posadowieni konstrukcji 
montażowych  

B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych 
prac budowlanych 

B K Ch ns 
Brak negatywnego 

oddziaływania 
B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej w miejscu 
posadowienia 
słupów oraz 
infrastruktury 

towarzyszącej (np. 
stacje 

transformatorowe) 

B D St - 

W obecnych 
terenach otwartych 
powstanie wysokich 

konstrukcji wraz 
zamontowanymi 

panelami 
słonecznymi 

B D St - 
Brak negatywnego 

oddziaływania 
B S Ch - 

     

Niewielki wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją z 

pojazdów 
budowlanych 

B K Ch ns                
Minimalny wzrost 

emisji PEM 
B D St ns 

     

Ograniczenie 
emisji 

zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez 
produkcję prądu z 

OZE  

B D St +                     
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10. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na 
środowisko  

 

Nowe zagospodarowanie obszarów opracowania będzie wiązało się z oddziaływaniem na 

środowisko przyrodnicze, którego nie da się całkowicie wykluczyć. Natomiast można go w pewien 

sposób ograniczyć oraz zminimalizować. W tym celu w poniższym rozdziale postarano się zebrać 

oraz wyróżnić te zapisy projektu zmiany planu, które mają ograniczyć negatywne oddziaływanie na 

poszczególne elementy środowiska, mianowicie: 

 w zakresie ochrony powietrza: 

 zaopatrzenie w ciepło dla terenów planowanej zabudowy należy realizować w oparciu o 

zbiorcze lub indywidualne źródła dystrybucji ciepła z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych 

lub nieemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii, 

 w zakresie ochrony wód i gruntu: 

 obowiązuje zachowanie drożności istniejących cieków wodnych, 

 obowiązuje zachowanie drożności istniejących rowów melioracyjnych oraz zakaz ich 

zasypywania i niszczenia; 

 przy wykonywaniu robót budowlanych oraz prac ziemnych obowiązuje zachowanie  

i ochrona rowów melioracyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych; zabrania się 

podejmowania działań mogących skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem bądź 

pogorszeniem stanu technicznego sieci i urządzeń melioracji wodnych, 

 przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów przylegających do publicznych śródlądowych 

wód powierzchniowych należy uwzględnić warunki wynikające z obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) w zakresie 

m.in. nieograniczania wymaganych obowiązków administratorów rzek dotyczących 

utrzymania wód w należytym stanie, warunków grodzenia nieruchomości oraz zakazu 

niszczenia i uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, 

 dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu, 

obowiązuje odprowadzanie ścieków, w tym ścieków przemysłowych, systemem sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej bądź w przypadku braku sieci do przydomowych oczyszczalni 

ścieków spełniających wymagania hydrogeologiczne i higieniczno-sanitarne, lub, do czasu 

realizacji sieci, do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z uwzględnieniem obowiązujących 

wymogów przepisów odrębnych; 

 w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych obowiązuje zapewnienie odpowiednich 

parametrów według warunków wynikających z przepisów odrębnych; 

 w granicach terenów objętych planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i 

remont sieci i urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej o maksymalnej średnicy nominalnej 

rurociągu (dn) nie większej niż 400 mm, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem 

podstawowym terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz uwzględnieniu 

stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w granicach nie 
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mniejszych niż 1,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy dn 200 mm i 

mniejszych oraz 1,5 m dla sieci o średnicy dn 201 − 400 mm; 

 wody opadowe w granicach opracowania należy odprowadzać powierzchniowo po terenie; 

 docelowo wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z terenów dróg publicznych, należy oczyścić przed 

wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311); 

 obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych 

produktami organicznymi, ropopochodnymi bądź mineralnymi do sieci kanalizacji sanitarnej, 

wód otwartych oraz do ziemi, bez uprzedniego podczyszczenia. 

 w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z położenia 

terenów w granicach strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych: komunalnego przy ul. 

Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku Fabrycznym, ustanowionych 

Rozporządzeniem Nr 23/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 4025), 

 obszary objęte planem znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP Nr 406 Niecka Lubelska − w granicach obszarów ustala się ochronę ilościową i 

jakościową zasobów wodnych, polegającą na zakazie wprowadzania nieoczyszczonych 

substancji do wód powierzchniowych i ziemi oraz ograniczeniu wszelkiej działalności 

inwestycyjnej mogącej negatywnie wpłynąć na stan warstwy wodonośnej, 

 prowadzona działalność rolnicza powinna uwzględniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania 

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451); 

 obowiązuje zakaz składowania kiszonek oraz innych środków chemicznych w działalności 

rolniczej i usługowej na nieuszczelnionej powierzchni ziemi; 

 w przypadku prowadzenia hodowli zwierząt w zabudowie zagrodowej (RM) oraz na terenach 

obsługi produkcji rolnej (RU) – obowiązek wyposażenia w szczelne płyty obornikowe oraz 

bezodpływowe zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę, 

 w zakresie ochrony ludzi oraz świata przyrody: 

 w granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego oraz infrastruktury 

technicznej i dróg, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

za wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz przedsięwzięć, dla których nie 

stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź 

przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego 

oddziaływania; 
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 część terenów objętych planem, wskazanych na rysunkach planu, znajduje się w granicach 

„Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazowego”, tworzącego system przyrodniczy 

gminy; w granicach obszaru obowiązują ograniczenia w zakresie czynnej ochrony 

ekosystemów, w tym zakazy zabudowy oraz odstępstwa od zakazów, wynikające z przepisów 

odrębnych – Uchwały Nr XXXVI/491/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 

grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 45605) w sprawie Kraśnickiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób nie powodujący 

przekroczeń norm hałasu w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

 w zakresie ochrony dóbr kultury: 

 na obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologiczno-konserwatorskiej są 

stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunkach planu, objęte ochroną na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 710); wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w obrębie stanowisk 

powinna być podporządkowana przepisom ww ustawy, w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów odrębnych, tj. m.in.: 

 wcześniejszych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków celem uzyskania 

wytycznych konserwatorskich; 

 przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru oraz uzyskania pozwolenia na 

badania wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 Obowiązuje ochrona przypadkowych odkryć archeologicznych − w przypadku ujawnienia 

przedmiotów posiadających cechy zabytków archeologicznych, jak m.in. fragmenty naczyń 

glinianych oraz szklanych, narzędzi, kafli, obiektów ziemnych, grobów oraz konstrukcji 

murowanych i drewnianych, wyrobów metalowych, znalezisk monetarnych, materiałów 

kostnych, ozdób pradziejowych, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ww ustawy; w przypadku ujawnienia odkryć ww zabytków należy zabezpieczyć 

znalezisko i miejsce jego odkrycia, wstrzymać roboty prowadzone w miejscu odkrycia oraz 

bezzwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Poza ustaleniami ujętymi w projekcie zmiany planu, w celu ochrony środowiska oraz 

niwelowania negatywnych skutków nowego zagospodarowania proponuje się również następujące 

rozwiązania: 

 eliminacja lub minimalizacja najbardziej uciążliwych akustycznie procesów i prac, 

 stosowanie pojazdów oraz maszyn o niskich mocach akustycznych, 

 prowadzenie monitoringu poziomu hałasu podczas prac itp. 

 ograniczenie zajętości terenu tylko do obszaru niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, 

 stosować ogrodzenia umożliwiające swobodną wędrówkę zwierząt – zapewnienie zachowania 

bioróżnorodności, 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Urzędów 

 

 

 

69 

 podczas odśnieżania dróg i chodników stosować piasek bądź żwir drobno ziarnisty zamiast 

soli – ochrona wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

 dbałość o drożność rowów i cieków, 

 zachowanie odpowiedniej ilości terenów zielonych – poprawa warunków aerosanitarnych, 

 podczas budowy obiektów systematycznie segregować odpady oraz przechowywać w 

jednym, specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu, 

 w przypadku realizacji naziemnych obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych zaleca się 

stosowanie ażurowych ogrodzeń umożliwiających swobodną wędrówkę zwierząt oraz 

zachowanie jak największego prześwitu pomiędzy dolną częścią panelu fotowoltaicznego 

umieszczonego na stelażu, a gruntem, 

 humus ściągnięty podczas prac ziemnych, składować w jednym miejscu i w miarę możliwości 

powtórnie go rozplantować po zakończeniu budowy inwestycji, 

 do pokrycia terenu placów oraz parkingów zamiast nieprzepuszczalnych powierzchni 

asfaltowych stosować np. ekorastry. 

 

11. Rozwiązania alternatywne 
 

Zmiany przewidziane w projekcie zmiany planu są zgodne z wyznaczonymi dla nich 

kierunkami zagospodarowania określonymi w obecnie obowiązującym oraz zmienianym Studium dla 

Gminy Urzędów, w związku z tym nie rozpatrywano dla nich żadnych rozwiązań alternatywnych. 

 

12. Propozycje metod analizy skutków realizacji projektu zmiany planu 
 

Wpływ ustaleń projektu zmiany planu może być analizowany w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska 

GIOŚ na poziomie województw przy uwzględnieniu stopnia jego szczegółowości oraz pod 

warunkiem objęcia obszarów opracowania w analizach.  

Monitoring skutków realizacji ustaleń zmiany planu może być również prowadzony w ramach 

analizy tempa w zagospodarowaniu przestrzennym, która dokonuje Wójt Gminy raz w czasie 

kadencji rady, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i polegającej na prowadzeniu na bieżąco rejestrów wydanych pozwoleń na budowę, 

rejestrów obiektów oddanych do użytku oraz wydanych zezwoleń na realizację dróg. 

 

13. Streszczenie oraz wnioski 
 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na potrzeby sporządzenia projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów. 

Wymóg sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 

oraz zawartość dokumentu wynika z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2022 r., poz. 1029). Zgodnie z powyższą ustawą 

zakres niniejszego opracowania został uzgodniony z: 

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie pismami znak WSTV.411.39.2021.AS z 

dnia 28 grudnia 2021 r., 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kraśniku pismami znak ONS-

NZ.9027.2.49.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 

Natomiast zakres zmiany miejscowego planu wynika z przyjętej uchwały Nr XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Urzędów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów. 

Główny cel opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wynika z 

konieczności zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności lokalnej gminy Urzędów. Swoje 

zamierzania inwestycyjne wyrazili oni w złożonych wnioskach przed rozpoczęciem procedury 

planistycznej.  

W niniejszym opracowaniu postarano się określić zasięg oraz rodzaj przewidywanego 

oddziaływania ustaleń projektów miejscowego planu. W analizie skupiono się na takich elementach 

przyrodniczych jak rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, 

klimat, gleby, flora i fauna, krajobraz. Oprócz elementów przyrodniczych określono prognozowany 

wpływ oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe etc. Po określeniu rodzaju 

oraz wielkości oddziaływania w dokumencie Prognozy zaproponowano pewne działania, które mogą 

minimalizować lub zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu związanemu z realizacją ustaleń 

projektu planu. W prognozie również przedstawiono propozycję metod analizy skutków realizacji 

planu. Podczas prognozowania oddziaływań ustaleń projektu na środowisko za podstawowe źródła 

informacji służył Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Urzędów oraz projekt zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roku (t. j., Dz. U. z 2022 r., poz. 

503) uchwala Rada Gminy lub Miasta po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. W celu 

zachowania zgodności ustaleń zmiany planu ze Studium, równolegle z projektem zmiany planu 

sporządzana jest zmiana Studium gminy Urzędów.  

Zgodnie z celem zmiany miejscowego planu, który został opisany powyżej, w projekcie 

wyznaczono następujące przeznaczenia terenów: 

 

Tabela.11. Kategorie terenów wyznaczone w projekcie zmiany planu 

 

Symbol Podstawowe przeznaczenie 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

RM tereny zabudowy zagrodowej 

MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

U tereny zabudowy usługowej 
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US tereny zabudowy usług sportu i rekreacji 

RU tereny obsługi produkcji rolniczej 

EF tereny produkcji energii odnawialnej wraz ze strefą ochronną 

PU tereny zabudowy przemysłowo-usługowej 

T tereny infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej 

R tereny gruntów rolnych 

W tereny wód powierzchniowych; 

KDW tereny dróg wewnętrznych 

KDG-D tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 

 

Projekt zmiany planu dotyczy łącznie 203 obszarów położonych w województwie lubelskim, 

powiecie kraśnickim, na terenie Gminy Urzędów. Dokładniej analizowane tereny położone są w 

następujących miejscowościach: 

 obszary BW1-BW2 zlokalizowane są w obrębie Boby Wieś, 

 obszary BK1-BK2 zlokalizowane są w obrębie Boby Księże, 

 obszary BKo1-BKo7 zlokalizowane są w obrębie Boby Kolonia, 

 obszar Mi1 zlokalizowany jest w obrębie Mikołajówka, 

 obszary N1-N4 zlokalizowane są w obrębie Natalin, 

 obszary Mo1-Mo10 zlokalizowane są w obrębie Moniaki, 

 obszary MB1-MB2 zlokalizowane są w obrębie Majdan Bobowski, 

 obszary K1-K2 zlokalizowane są w obrębie Kozarów, 

 obszary Wi1-Wi13 zlokalizowane są w obrębie Wierzbica, 

 obszary B1-B11 zlokalizowane są w obrębie Bęczyn, 

 obszary W1-W48 zlokalizowane są w obrębie Wodna, 

 obszary Mi1-Mi18 zlokalizowane są w obrębie Mikuszewskie, 

 obszary R1-R10 zlokalizowane są w obrębie Rankowskie, 

 obszary G1-G7 zlokalizowane są w obrębie Góry, 

 obszary Z1-Z17 zlokalizowane są w obrębie Zakościelne, 

 obszary S1-S13 zlokalizowane są w obrębie Skorczyce, 

 obszary L1-L6 zlokalizowane są w obrębie Leszczyna, 

 obszary P1-P11 zlokalizowane są w obrębie Popkowice, 

 obszary PK1-PK2 zlokalizowane są w obrębie Popkowice Księże, 

 obszary Za1-Za17 zlokalizowane są w obrębie Zadworze. 

Wg regionalizacji J. Kondrackiego, która za podstawę przyjmuje zróżnicowanie 

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszary opracowania 

zlokalizowane są w obrębie Wzniesień Urzędowskich. 

Małe typologiczne zróżnicowanie pokrywy glebowej gminy wynika z jej jednorodności 

fizjograficznej. Na większej części powierzchni gminy skałą macierzystą są lessy i utwory 

lessopodobne. Na ich bazie wytworzyły się gleby płowe, urodzajne, ale wymagające nawożenia. Na 
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podłożu kredowym wykształciły się gleby płowe niecałkowite, nawapienione, rzadziej rędziny, 

natomiast na piaskach, które dominują w pd.-zach. części gminy — bielice napiaskowe, 

Na obszarze Gminy średnia temperatura powietrza wynosi 7,7˚C, a w okresie 

wegetacyjnym 13,6˚C. Rozkład temperatury w poszczególnych porach roku wygląda 

następująco: wiosną 6,9˚C, latem 17,9˚C, jesienią 8,1˚C oraz zimą -2,0˚C. Maksimum opadów 

przypada na okres letni, natomiast minimum zimą. Średnia roczna suma opadów wynosi 500 -

520 mm. Najmniejsze opady notowane są w marcu (około 4% opadu rocznego), a największe 

w czerwcu i lipcu (około 27% opadu rocznego). Opady gradu notowane są rzadko, od 5 do 10 

dni. 

Analizując ustalenia projektu zmiany planu oraz niniejszego dokumentu można wyróżnić 

następujące wnioski: 

 znaczącą część terenu stanowią obszary dotychczas niezainwestowane, ale położone w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejących skupisk zabudowy oraz dróg, pozostała część jest już 

częściowo zainwestowana i występuje tutaj istniejąca zabudowa zagrodowa oraz 

mieszkaniowa, 

 wszystkie obszary zlokalizowane w obrębie Natalin, całe obszary B3, B4 oraz B5 w obrębie 

Bęczyn oraz obszary nr W1, W2, W3, W34-W42 w obrębie Wodna zlokalizowane są w 

Kraśnickim Obszarze Chronionego Krajobraz, natomiast pozostałe obszary zlokalizowane są 

poza obszarami chronionymi, 

 południowa część Gminy Urzędów, dokładniej południowa część obrębu Wodna, Zakościelne, 

Skorczyce oraz Popkowice zlokalizowana jest w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód 

podziemnych: komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku 

Fabrycznym ustanowionej na mocy Rozporządzenia Nr 23/2014 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2014 r., poz. 4025), 

 na obszarach objętych projektem zmiany planu nie występują żadne udokumentowane złoża 

surowców naturalnych oraz nie zostały ustanowione Obszary i Tereny Górnicze, 

 analizowane tereny w całości zlokalizowane są w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP Nr 406 – Niecka Lubelska, 

 na obszarze nr W45 w obrębie Wodna oraz na obszarze nr L1 w obrębie Leszczyna 

zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, 

część obszarów objętych projektem zmiany planu, tj.: 

o cały obszar BKo7 w Bobach Kolonia, 

o część obszaru Mo8 w Moniakach, 

o całe obszary B2 oraz B11 w Bęczynie, 

o wszystkie obszary w Mikołajowicach, Natalinie oraz Popkowicach Księżych, 

o całe obszary W1-W3, W7, W8, W9, W12, W16-W48 oraz część obszaru W4, W5, W6 oraz 

W11 w Wodnej, 

o część obszaru Z4 i Z5 oraz ceł obszary Z10-Z17 w Zakościelnym, 
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o całe obszary S1-S6 w Skorczycach, 

zlokalizowane są w obrębie korytarza ekologicznego o nazwie „Roztocze Lubelskie” kod KPdC-1D, 

 przeznaczenie terenów w projekcie zmiany planu uwzględnia uwarunkowania określone w 

opracowaniu ekofizjograficznym, 

 na obszarach objętych projektem zmiany planu nie występują żadne tereny osuwisk 

aktywnych, aktywnych okresowo, nieaktywnych oraz tereny zagrożone ruchami masowymi, 

 tereny przeznaczone pod nowe zainwestowanie nie występują na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

 w związku z wejściem w życie ustaleń zmiany planu na obszarach opracowania prognozuje 

się: 

o niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy i użytkowania 

nowej zabudowy oraz obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych, 

o wzrost produkcji ścieków bytowych oraz odpadów komunalnych na etapie budowy oraz 

użytkowania nowej zabudowy, 

o wzrost emisji hałasu na etapie budowy i użytkowania nowych obiektów budowlanych, 

o nieznaczny wzrost promieniowania elektromagnetycznego na etapie funkcjonowania 

nowej zabudowy oraz obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych, 

o zmiany w krajobrazie polegające na pojawieniu się w dotychczas terenach otwartych 

wysokich obiektów przemysłowo-usługowych magazynowych oraz składów, nowej 

zabudowy, dróg oraz obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych, 

 nie przewiduje się, aby wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, odpadów oraz 

ścieków wiązał się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, 

 realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie powinna wiązać się z negatywnym 

oddziaływaniem na Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz elementy w nim 

chronione, 

 nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania na cele ochrony oraz integralność 

obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000, ponieważ nie występują one w obrębie 

obszarów objętych przedmiotowym projektem, 

 planowane zagospodarowanie nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz nie wiąże się 

ryzykiem powstawania poważnych awarii, 

 nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania ustaleń zmiany planu. 
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