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1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, 

opracowywanego na podstawie uchwały Nr XXIX/194/17 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 

listopada  2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada. 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko stanowi art. 46 

pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 3 października 2018 roku Dz. U. 2018 poz. 

2081 z późn. zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie 

się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 14 ustawy, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu, studium i programu, obejmujące w 

szczególności:  

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko,  

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii  

 zapewnienie możliwości udziały społeczeństwa w postępowaniu. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres merytoryczny prognozy jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008r. o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Określa go art. 51 ust. 2 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku (…), zgodnie z którym prognoza zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami; 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jego przeprowadzania; 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska, w tym na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem; 

  istniejące problemy oraz cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu; 

 przewidywane znaczące oddziaływania; 

przedstawia: 
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 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko; 

 rozwiązania alternatywne, o ile zostanie wykazane, że istnieją możliwości ich 

wprowadzenia. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy ooś informacje zawarte w prognozie oddziaływania  

na środowisko muszą być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny, 

a także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych w projekcie 

analizowanego dokumentu.  

Prognoza uwzględnia także ustalenia Zamawiającego, który uzgodnił zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie – pismo znak: WOOŚ.411.26.2019.MH      

z dnia 4 czerwca 2019 roku oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w 

Lubartowie - pismo znak: ONS-NZ.700/19/2019 z dnia 9 maja 2019 roku. Stosownie do zaleceń 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie zakres prognozy pogłębiono o: 

 wpływ projektowanej zmiany studium na istniejące i projektowane na terenie gminy 

Niedźwiada ujęcia wód podziemnych wraz z wyznaczonymi strefami ochronnymi; 

 wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany studium na zmiany klimatyczne oraz 

różnorodność biologiczną; 

 analizę czy ustalenia projektu zmiany studium uwzględniają cele i kierunki adaptacji do 

zmian klimatu, o których mowa w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i 

obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” 

opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Prognozę dotyczącą projektu Studium sporządzono w oparciu o dostępne materiały, 

publikacje mapowe, literaturę oraz własne obserwacje terenowe. Opracowanie wykonano na 

podstawie: 

 wizji terenu; 

 analizy projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niedźwiada; 

 analizy obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niedźwiada zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/97/04 z dnia 29 

września 2004 r., zmienionego uchwałami Nr XII/48/07 z dnia 23 listopada 2007 r. oraz Nr 

XVIII/127/12 z dnia 27 listopada 2012 r., Nr XV/107/16 z dnia 7 października 2016 r.; 

 analizy ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

 analizy opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporządzonego na potrzeby zmiany 

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada 

oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica 

Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada; 

 analizy archiwalnych materiałów fizjograficznych i geologicznych; 
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 analizy dokumentów o charakterze regionalnym, w tym w szczególności Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020; 

 analizy Raportów o stanie środowiska województwa lubelskiego; 

 literatury przedmiotu i obowiązujących w dniu podjęcia uchwały o przystąpieniu  

do opracowania projektu zmiany Studium, aktów prawnych (spis w załączeniu), o ile tak 

stanowią przepisy szczególne. 

Ilekroć w przedmiotowym dokumencie jest mowa o „projekcie zmiany Studium”, bądź 

„projekcie dokumentu”, należy przez to rozumieć „projekt zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada”. Analogicznie, poprzez 

określenie „prognoza” należy rozumieć „prognozę oddziaływania na środowisko projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niedźwiada”. 

5. METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Informacje uzyskane z materiałów wymienionych powyżej oraz podczas wizji 

terenowych pozwoliły na opracowanie ogólnej charakterystyki środowiska przyrodniczego 

omawianego obszaru w podziale na jego poszczególne komponenty, w tym: rzeźbę terenu, 

budowę geologiczną i warunki podłoża, warunki wodne, szatę roślinną, świat zwierzęcy, gleby, 

klimat lokalny. Na ich podstawie określono również stan środowiska przyrodniczego w zakresie 

jakości powietrza, wód i klimatu akustycznego oraz wskazano obecny sposób i stan 

zagospodarowania obszaru objętego projektem oraz jego najbliższego otoczenia.  

Ponadto w prognozie dokonano analizy i oceny ustaleń projektu zmiany Studium oraz skutków 

ich realizacji dla środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wpływu na jego podstawowe 

elementy, podatności poszczególnych terenów na degradację oraz konieczności 

przeprowadzenia przekształceń funkcjonalno-przestrzennych omawianego obszaru. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-

opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w 

całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i 

wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń 

projektu Studium. Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o 

funkcjonowaniu środowiska jako całości. Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania 

planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami środowiskowymi. Prognozę oddziaływania na 

środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o 

środowisku oraz w tym kontekście – stopień ogólności ustaleń projektu Studium. Ponieważ na 

etapie Studium nie są określone konkretne realizacyjne rozwiązania technologiczne, Prognoza 

ma jedynie charakter jakościowy. 
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6. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU STUDIUM ORAZ JEGO 

POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

6.1. CEL I ZAKRES STUDIUM UWARUNKOWAŃ I  KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem 

opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

określenie polityki przestrzennej gminy/miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego. Studium stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki 

przestrzennej, w tym kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego 

oraz rozwoju infrastruktury.  

Zmian w Studium dokonano w zakresie aktualizacji części dotyczącej uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego, w tym wynikających z udokumentowanych nowych złóż 

kopalin. Rysunek Studium został uzupełniony także o nowo wyznaczone tereny inwestycyjne 

wynikające z napływających wniosków osób prywatnych, które dotyczą: 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Niedźwiada; 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Niedźwiada Kolonia; 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Górka Lubartowska; 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Pałecznica Kolonia; 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Pałecznica; 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Tarło; 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Brzeźnica Książęca; 

 powiększenia obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Brzeźnica Leśna; 

 powiększenia obszarów produkcji rybackiej z usługami towarzyszącymi, agroturystyki  

i rekreacji w miejscowości Górka Lubartowska; 

 powiększenia terenów zabudowy usługowej w miejscowości Pałecznica Kolonia; 

 wprowadzenia terenów zabudowy usługowej w miejscowości Niedźwiada; 

 wprowadzenia terenów zabudowy usługowej w miejscowości Brzeźnica Leśna; 

 powiększenia terenów produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej  

z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW w miejscowości Pałecznica Kolonia; 
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 powiększenia obszarów eksploatacji złóż kopalin wynikających z udokumentowanych 

nowych złóż kopalin z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię  

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW w miejscowościach Górka 

Lubartowska oraz Niedźwiada Kolonia; 

 powiększenia obszarów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz eksploatacji 

złóż kopalin z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW w miejscowościach: Niedźwiada oraz na 

niewielkim fragmencie Brzeźnica Leśna; 

 wprowadzenia projektowanej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV. 

Naczelnym celem polityki przestrzennej wyrażonej w projekcie Studium jest kształtowanie 

struktury przestrzennej sprzyjającej zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów i walorów 

przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz trwałym 

zachowaniem wartości środowiska. 

6.2. POWIĄZANIA PROJEKTU STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Projekt Studium jest komplementarny w swoich założeniach z dokumentami o charakterze 

programowym i strategicznym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym. Zapisy projektu 

Studium są zgodne z następującymi dokumentami: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą  

Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015r., to 

dokument określający kierunki zagospodarowania przestrzennego na szczeblu regionalnym.  

Zgodnie z PZPWL, w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa lubelskiego gmina 

Niedźwiada położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej w strefie gospodarki 

hodowlanej (podstrefa mozaikowa łąkowo-leśno-polna). W związku z tym przyjmuje się zasadę 

nadrzędności działań służących utrzymaniu i wzmacnianiu funkcji podstawowych (wiodących) 

oraz preferencje rozwojowe, nakazujące zachowanie naturalnych wartości zasobów rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej oraz zrównoważony rozwój gospodarki rolnej i funkcji 

towarzyszących. 

Gmina Niedźwiada położona jest w obszarze funkcjonalnym o znaczeniu ponadregionalnym - 

wiejskim obszarze funkcjonalnym, uczestniczącym w procesach rozwojowych, dla którego 

PZPWL określa cele rozwojowe zagospodarowania przestrzennego  m.in.: 

 stworzenie warunków dla integracji funkcjonalnej z miastami – włączenie obszarów 

wiejskich otaczających miasta w procesy rozwojowe; 

 zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej; 

 stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej; 

 dywersyfikacja sektorowa gospodarki rolnej. 

Gmina Niedźwiada położona jest również w obszarze funkcjonalnym o znaczeniu regionalnym, 

tj. w „Obszarze funkcjonalnym Polesie ze strefą oddziaływania Kanału Wieprz – Krzna”. Dla 

obszaru, jako wiodące kierunki zagospodarowania, PZPWL wskazuje m.in.: 

 modernizację (remeliorację) KWK; 
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 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; 

 budowa zbiornika „Oleśniki”; 

 budowa i modernizacja obiektów stawowych dla potrzeb gospodarki rybackiej; 

 rozwój bazy przetwórstwa rolno – spożywczego; 

 rozwój energetyki odnawialnej z wykorzystaniem biomasy, zasobów wodnych i instalacji 

fotowoltaicznych; 

 zalesianie stref wododziałowych. 

Na terenie gminy Niedźwiada w PZPWL wymienione zostało zadanie inwestycyjne celu 

publicznego o znaczeniu wojewódzkim dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 815 relacji: 

Wisznice, Parczew, Siemień, Lubartów od km 26+662 do km 61+015.  

Ponadto na terenie gminy identyfikuje się zadania inwestycyjne celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, obejmujące: 

 modernizację linii kolejowej nr 30 Lubartów – Parczew; 

 budowę ropociągu surowcowego Brody – Płock; 

 budowę oczyszczalni ścieków. 

Projekt Studium w swoich ustaleniach uwzględnia w/wym. Inwestycje. 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 

do 2030) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 została przyjęta Uchwałą 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. Dokument określa strategiczne 

cele rozwoju regionu lubelskiego: 

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu 

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 

3. Selektywne zwiększenie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu 

4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

Dla terenu gminy Niedźwiada, szczególnie istotne pozostają Cele 2 i 4, z celami operacyjnymi: 

2.1. Poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw 

2.2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 

2.3. 
Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw 

współpracy rolników i mieszkańców wsi 

2.4. 
Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na 

obszarach wiejskich 

2.5. 
Wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną, 

energetyczną  

4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu 

4.2. Wspieranie włączenia społecznego 

4.3. 
Wzmocnienie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy 

wewnątrzregionalnej 

4.4. Przełamywanie niekorzystnych efektów przygranicznego położenia regionu 
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4.5. 

Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb 

gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska 

przyrodniczego. 

W SRWL wskazane zostały Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które stanowią przestrzenne 

odzwierciedlenie potencjałów i problemów rozwojowych, zidentyfikowanych na obszarze 

województwa. Stanowią one wyznacznik obszarów o szczególnych potencjałach rozwojowych, 

jak również obszarów problemowych o znaczeniu priorytetowym dla samorządu województwa. 

Strategia wskazuje gminę Niedźwiada jako: 

 Obszar Ochrony i Kształtowania Zasobów Wodnych - Interwencja powinna obejmować 

działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń 

powodziowych oraz będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi funkcji ochronnych i 

gospodarczych (w np. tym turystycznych) na obszarach o różnym stanie zainwestowania i 

statusie ochrony przyrody i krajobrazu (korytarze ekologiczne o randze europejskiej i 

krajowej); rozwiązanie problemów konfliktowych narosłych w wyniku degradacji 

technicznej urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, niedoboru zbiorników 

niezbędnych do przetrzymywania wody, jak też niedoinwestowania gospodarki 

komunalnej. 

Projekt Studium nie odnosi się bezpośrednio do strategii rozwoju województwa swoimi 

ustaleniami wpisuje się w ogólne założenia strategii, dotyczące restrukturyzacji rolnictwa i 

rozwoju obszarów wiejskich, jak również dotyczące Funkcjonalnej, przestrzennej, społecznej i 

kulturowej integracji regionu. 

Uchwałą Nr XCI/1868/2016 z dnia 29 marca 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego 

przyjął dokument pod nazwą ”Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. 

Dokument ten zakłada realizację wielu inwestycji, w grupie których do gminy Niedźwiada 

można odnieść następujące przedsięwzięcia: 

 rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Wieprza i Bugu na terenie 

województwa lubelskiego; 

 wzrost niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej na terenie województwa lubelskiego 

polegający na wdrożeniu inteligentnych sieci elektroenergetycznych poprzez automatyzację 

pracy sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.; 

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w przedsięwzięcia uwzględnione 

zostały w zapisach projektu zmiany Studium. 

 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019  

z perspektywą do 2023 

Priorytetowymi obszarami przyszłej interwencji w ramach Programu Ochrony 

Środowiska powinny być:   

 ochrona powietrza i klimatu - w zakresie ograniczenia niskiej emisji pyłów i poprawy 

jakości powietrza;   

 ochrona przed zagrożeniem hałasem - w zakresie ograniczenia narażenia mieszkańców na 

ponadnormatywny hałas drogowy;   
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 gospodarowanie wodami - w zakresie poprawy jakości oraz ilości wód powierzchniowych i 

podziemnych;   

 gospodarka wodno-ściekowa - w zakresie efektywnych rozwiązań dla gromadzenia  

i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej.  

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały w 

zapisach projektu zmiany  Studium poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

 Program ochrony środowiska dla powiatu lubartowskiego na lata 2018 – 2020 z 

perspektywą do roku 2024. 

Celem strategicznym Programu jest „Zrównoważony rozwój powiatu lubartowskiego przy 

zachowaniu walorów środowiska naturalnego”. Obszar przyszłej interwencji obejmować 

powinien: 

I. Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

II. Zagrożenie hałasem. 

III. Pola elektromagnetyczne. 

IV. Gospodarowanie wodami. 

V. Gospodarka wodno – ściekowa. 

VI. Zasoby geologiczne. 

VII. Gleby. 

VIII. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

IX. Zagrożenia poważnymi awariami. 

Każdy obszar środowiska wymaga prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości 

środowiska. W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania 

uwzględnione zostały w zapisach projektu zmiany Studium poprzez ustalenia w zakresie zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej. 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Niedźwiada 

Celami realizacji Programu ochrony środowiska są poprawa stanu i ochrona środowiska 

przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno – gospodarczego. Wyznaczone zostały 

obszary strategiczne, którymi są: 

1. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin. 

2. Poprawa jakości wód oraz racjonalna gospodarka wodno – ściekowa. 

3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

4. Zmniejszenie uciążliwości hałasu. 

5. Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. 

6. Ochrona walorów przyrodniczych. 

7. Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych. 

8. Edukacja ekologiczna mieszkańców. 

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały w 

zapisach projektu zmiany Studium poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 
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przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

 Strategia Rozwoju Gminy Niedźwiada na lata 2016 – 2023  

Za cel generalny uznano Osiąganie zrównoważonego rozwoju społeczno – 

gospodarczego poprzez poprawę warunków życia mieszkańców i zwiększanie konkurencyjności 

gminy. Mając na uwadze powyższe w dokumencie wyodrębnione zostały 3 priorytety rozwoju: 

Priorytet I: Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Niedźwiada. 

Priorytet II: Podnoszenie konkurencyjności gminy oraz wspieranie lokalnych inicjatyw 

gospodarczych. 

Priorytet III: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja i rozwój społeczności 

lokalnej. 

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały w 

zapisach projektu zmiany Studium poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niedźwiada na lata 2016 - 2020. 

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej przyjętym Uchwałą Nr 

XXXVII/607/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 

Lub. z 2013 r., poz. 5187), gmina Niedźwiada zakwalifikowana została do strefy lubelskiej, w 

której stwierdzono przekroczenie poziomu stężeń warunkujących ochronę zdrowia, tj. 

dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu PM10. Celem strategicznym Planu jest „Zmniejszenie 

zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska w obszarze gminy 

Niedźwiada, dzięki zarządzaniu w sposób zrównoważony na rozwoju gminy i komfortu życia 

mieszkańców”.   

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały w 

zapisach projektu zmiany Studium poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO I 

KULTUROWEGO TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM STUDIUM  

7.1. POŁOŻENIE, UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Z uwagi na fakt, iż obszar objęty ustaleniami zmiany Studium obejmuje niewielkie 

obszary położone fragmentarycznie na terenie całej gminy, charakterystyka stanu zasobów 

środowiska naturalnego, w większości komponentów środowiska naturalnego odnosi się do 

obszaru całej gminy Niedźwiada. 

Gmina Niedźwiada jest typową gminą wiejską, znajdującą się w województwie 

lubelskim, leżącą ok. 12 km na północny-wschód od miasta powiatowego Lubartów oraz ok. 37 

km na północ od miasta wojewódzkiego Lublin. Liczy 6246 mieszkańców, zajmując 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

14 | S t r o n a  
 

powierzchnię 95,8 km2 (7,3% powierzchni powiatu lubartowskiego). Średnia gęstość 

zaludnienia gminy, na koniec 2017 roku wynosiła 65 osób/km2. Jest to wartość niższa zarówno 

od średniej gęstości zaludnienia dla powiatu lubartowskiego (69 osób/km2), jak i całego regionu 

lubelskiego 85 osób/km2. Administracyjnie gmina Niedźwiada należy do powiatu 

lubartowskiego. Gmina Niedźwiada graniczy z 6 gminami: od północy – z gminą Ostrówek i 

Siemień, od wschodu – z gminą Parczew i Ostrów Lubelski, od południa – z gminą Serniki i od 

zachodu i południowego zachodu z gminą Lubartów. W znacznej części zachodnią granicę gminy 

stanowi koryto rzeki Wieprz.  

 Rycina 1. Położenie gminy Niedźwiada. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Gmina zajmuje obszar blisko 96 km2 i w jej skład wchodzi 15 sołectw: Berejów, Brzeźnica 

Bychawska, Brzeźnica Bychawska kolonia, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Książęca Kolonia, 

Brzeźnica Leśna, Górka Lubartowska, Klementynów, Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, 

Pałecznica, Pałecznica Kolonia, Tarło, Tarło Kolonia oraz Zabiele.  
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Rycina 2. Podział gminy Niedźwiada na sołectwa 

 

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, BPP Lublin 2014 

Hierarchia sieci osadniczej dwustopniowa z centrum usługowo – administracyjnym w 

miejscowościach Niedźwiada i Niedźwiada Kolonia jako jedna jednostka osadnicza. Poza zwartą 

zabudową osiedli wiejskich występują skupiska zabudowy kolonijnej. Zurbanizowanie gminy 

jest niewielkie. W krajobrazie dominują rozległe widoki pól i kompleksów leśnych. 
 

W strukturze osadniczej, jak wcześniej wspomniano, rolę nadrzędną pełnią miejscowości 

Niedźwiada i Niedźwiada Kolonia, jako ośrodek administracji lokalnej, położone w centralnej 

części gminy. W obszarze gminy możemy wyróżnić następujące zespoły osadnicze: 

 zespół południowy związany z linią kolejową, na który składają się miejscowości: Tarło, Tarło 

Kolonia, Berejów, Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska Kolonii. Sieć osadniczą 

stanowią wsie o zwartej zabudowie (ulicówki) i mocno rozproszone kolonie. Ośrodkiem 

centralnym układu jest wieś Tarło. Podstawową formą zabudowy jest zabudowa zagrodowa z 

dużą ilością budynków drewnianych w złym stanie technicznym; 

 zespół południowo – zachodni położony wzdłuż doliny rzeki Wieprz i złożony  

z miejscowości: Pałecznica, Pałecznica Kolonia, Górka Lubartowska, cechujący się zwartą 

zabudową tych jednostek (poza Pałecznicą Kolonią) położonych nad skarpą wzdłuż doliny 

rzeki Wieprz. Obszar ten posiada wysokie wartości przyrodniczo-krajobrazowe; 

 zespół północny związany z drogą wojewódzką i składający się z miejscowości: 

Klementynów, Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Brzeźnica Leśna, charakteryzujący się 

średnio zwartą zabudową poszczególnych jednostek wiejskich (słabo rozbudowana sieć 

kolonii występuje tylko w Niedźwiadzie) w formie „ulicówki” („łańcuchówki”) oraz izolacją 

przestrzenną od innych układów osadniczych; 
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 zespół wschodni rozbudowany wzdłuż rzeki Piskornicy tworzony przez miejscowości: 

Zabiele, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Książęca Kolonia. Sieć osadniczą tworzą: Zabiele i 

Brzeźnica Książęca związane z prawym brzegiem rzeki. Układ osadniczy ograniczony jest 

podmokłym terenem doliny rzeki. Ośrodkiem ciążenia dla tego obszaru jest wieś gminna 

Niedźwiada, głównie z uwagi na dostępność komunikacyjną oraz koncentrację usług. 

Jest to gmina wiejska o bogatych i dobrze zachowanych walorach krajobrazowych i 

przyrodniczych, które sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji. Tereny rolnicze stanowią 

najważniejszy element nie tylko przestrzenny, ale również społeczno-gospodarczy, stanowiący 

główne źródło utrzymania większości mieszkańców. Wiodącą funkcję w gminie Niedźwiada 

pełni rolnictwo, co jest szczególnie widoczne w strukturze użytkowania terenu. 

Rycina 3. Struktura użytkowania gruntów w gminie Niedźwiada 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy Niedźwiada blisko 1/5 powierzchni gminy stanowią lasy, które są 

zróżnicowane pod względem rozmieszczenia i wielkości, natomiast nie wykazują dużego 

zróżnicowania gatunkowego. Duże powierzchnie zajmują bory. Największe zróżnicowanie 

gatunkowe występują w Lesie Pałeckim, gdzie znajdują się siedliska: boru mieszanego świeżego, 
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lasu mieszanego świeżego, lasu mieszanego wilgotnego, olsu i olsu jesionowego. Stosunkowo 

duże zróżnicowanie gatunkowe występuje w Lesie Mitros. 
 

Infrastruktura techniczna na terenie gminy jest umiarkowanie rozwinięta. Na koniec roku 2017 

łącznie ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystało 94,3% ludności zamieszkującej gminę, 

przewyższając wskaźnik dla powiatu lubartowskiego o blisko 1% (93,2%). Zaopatrzenie 

ludności w wodę prowadzi wodociąg zbiorowego zaopatrzenia o łącznej długości około 80,3 km. 

Na terenie gminy funkcjonują 3 ujęcia wody na potrzeby bytowo-gospodarcze, usytuowane w 

miejscowościach: Górka Lubartowska, Zabiele i Tarło. 

Kanalizacja zbiorcza stanowi zdecydowanie gorzej zagospodarowaną dziedzinę z zakresu usług 

komunalnych. Z danych GUS wynika, że na koniec roku 2017 ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej, na 

terenie gminy korzystało zaledwie 14,5% jej mieszkańców (powiat lubartowski 49,7%). Długość 

sieci kanalizacyjnej na koniec 2017 roku wynosiła 22,4 km. Z sieci kanalizacyjnej korzystają 

mieszkańcy Niedźwiady, Niedźwiady Kolonii, Brzeźnicy Leśnej, Brzeźnicy Książęcej Kolonii i 

Klementynowa. Jednocześnie na terenie gminy uzupełnieniem dla sieci kanalizacyjnej są 

przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. 

Obszary objęte zmianą Studium obejmują niewielkie tereny w miejscowościach: Niedźwiada, 

Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Pałecznica Kolonia, Pałecznica, Tarło, Brzeźnica Leśna 

i Brzeźnica Książęca i dotyczą powiększenia zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji, zabudowy usługowej oraz 

produkcyjno - usługowej. Istniejący sposób zagospodarowania wyżej wymienionych obszarów 

objętych zmianą -  tereny rolne. W przypadku obszarów w miejscowościach Górka Lubartowska, 

Niedźwiada oraz Brzeźnica Leśna zmiany dotyczą uwzględnienia udokumentowanych złóż 

kopalin, w tym złóż kruszywa naturalnego: Górka Lubartowska – Niedźwiada, Niedźwiada I, złóż 

kruszywa naturalnego i bursztynu: Górka lubartowska VIII, Górka Lubartowska – Leszkowice 

oraz złoża osadów glaukonitonośnych: Niedźwiada II. Projekt dokumentu przeznacza te tereny 

pod eksploatację kopalin oraz pod zabudowę produkcyjną, magazyny i składu oraz eksploatację 

kopalin. Powyżej udokumentowanych złóż występują grunty rolne. W przypadku złoża Górka 

Lubartowska – Niedźwiada dodatkowo na niewielkim fragmencie w północnej i południowo – 

zachodniej części złoża występują tereny leśne. Ostatnia zmiana dotyczy powiększenia obszaru 

produkcji rybackiej z usługami towarzyszącymi obejmując wyrobisko po eksploatacji piasku i 

żwiru. 

7.2. POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I RZEŹBA TERENU 

W podziale fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego „Regiony fizyczno–geograficzne 

Polski”, 2002 r.), obszar gminy położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska, 

wchodzącej w skład makroregionu Niziny Południowopodlaskiej oraz Zaklęsłości Sosnowickiej, 

która według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (2002) stanowi część 

makroregionu Polesia Zachodniego.  

Krajobrazem naturalnym Wysoczyzny Lubartowskiej jest krajobraz równinny, miejscami 

przechodzący w falisty i wzgórzowy, będący jednym z gatunków krajobrazu peryglacjalnego (A. 

Richling i A. Dąbrowski 1995). Cechami charakterystycznymi tego krajobrazu są: w hydrosferze 

– zróżnicowana głębokość wód podziemnych i rzadka sieć wód powierzchniowych (na 

obszarach wzgórzowych – wody są głębokie, często piętrowe), w pedosferze – dominacja gleb 
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rdzawych i bielicowych, zaś w roślinności potencjalnej – przewaga siedlisk tj.: bory mieszane 

i sosnowe oraz grądy. 

Krajobrazem naturalnym Zaklęsłości Sosnowickiej jest krajobraz równin bagiennych, 

akumulacyjnych. Cechami charakterystycznymi tego krajobrazu są: w hydrosferze – płytkie i 

bardzo płytkie wody podziemne, w pedosferze – dominacja gleb bagiennych, zaś w roślinności 

potencjalnej – przewaga siedlisk tj.: olsy i bory bagienne. 

Rzeźba terenu obszaru gminy jest mało urozmaicona. W krajobrazie dominuje równina 

wodnolodowcowa z dużymi płatami płaskich wysoczyzn morenowych.  Najbardziej zwarty 

obszar wysoczyzny morenowej ze zlodowacenia środkowopolskiego znajduje się w okolicy 

Niedźwiady i Brzeźnicy Książęcej. Urozmaiceniem w monotonii rzeźby są wały wydmowe, a w 

części północno-wschodniej – wzgórza kemowe o wysokości względnej 5 – 10 m. Znaczącymi 

formami rzeźby terenu gminy są dwie doliny rzeczne o przebiegu południkowym: w zachodniej 

części - dolina rzeki Wieprz, w części wschodniej – dolina rzeki Piskornicy. Deniwelacje obszaru 

gminy na ogół są niewielkie. Najniżej położony w gminie jest teren w dolinie rzeki Wieprz na 

północ od Górki Lubartowskiej – 141,4 m n.p.m. Najwyżej nad poziomem morza – 182,5 m 

położone są tereny w południowo-wschodniej części gminy, na północ od Lasu Terleckiego. 

Większość obszaru gminy położona jest na wysokości rzędu 150-170 m n.p.m. Rzeźba terenu na 

przeważającym obszarze gminy nie stanowi przeszkód i utrudnień dla rozwoju rolnictwa i 

osadnictwa. 

Na terenie gminy Niedźwiada nie zostały wyznaczone osuwiska i tereny zagrożone 

ruchami masowymi ziemi, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. Na obszarze gminy 

Niedźwiada występują obszary predestynowane do występowania ruchów masowych ziemi. 

Skoncentrowane są one wzdłuż krawędziowej doliny rzeki Wieprz w okolicach miejscowości 

Górka Lubartowska oraz Pałecznica Kolonia. Aktualnie dostępne dane, to jedynie wstępne 

informacje o możliwej predyspozycji tych obszarów do ruchów masowych, wynikających z 

budowy geologicznej i morfologii terenu. Rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz 

terenów zagrożonych ruchami na obszarze objętym opracowaniem, planowane jest na lata 2019 

– 2022 w ramach realizowanego projektu p.n. „System Ochrony Przeciwosuwiskowej”. Jedynie 

powiększenie obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Górka Lubartowska znajduje się w niedalekim 

sąsiedztwie obszarów zagrożonych erozją, tj. predysponowanych do występowania ruchów 

masowych ziemi. 

7.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 

Gmina Niedźwiada znajduje się w zasięgu dwóch geologicznych jednostek 

strukturalnych tj. krystalicznej platformy wschodnioeuropejskiej i niecki brzeżnej, należącej do 

struktur Europy Zachodniej.  

W budowie geologicznej gminy największe znaczenie posiadają płytko występujące utwory 

kredowe (mastrycht) wykształcone jako wapienie, kreda pisząca, margle i wapienie margliste. 

Skały te zalegają do głębokości około 150 m. W zachodniej części  gminy, w okolicy Górki 

Lubartowskiej, znajduje się izolowany płat trzeciorzędowy o miąższości od 5 do 10 m, 

zbudowany z piasków z domieszką żwirów. Na powierzchni utworów kredowych lub 
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trzeciorzędowych zalegają osady czwartorzędowe – plejstocenu i holocenu. Miąższość ich 

wynosi od 5 do 35 m, jedynie w rynnie doliny Wieprza sięga do 100 m. Wśród utworów 

plejstoceńskich dominują osady wodnolodowcowe o różnym wykształceniu, głównie piaski i 

żwiry o zmiennej miąższości. Najstarszymi utworami plejstoceńskimi zalegającymi na 

powierzchni terenu są gliny zwałowe moreny dennej związane ze zlodowaceniem 

środkowopolskim. Występują one w postaci dużych płatów o przeciętnej miąższości około 2 – 3 

m i zmiennym położeniu hipsometrycznym. Gliny zwałowe nie występują w rejonie wsi 

Brzeźnica Leśna.  

Utwory holoceńskie reprezentowane są głównie przez torfy niskie zajmujące znaczne 

powierzchnie w gminie. Występują one w dolinach rzek oraz w zagłębieniach różnej genezy.  

W holocenie wytworzyły się również mady, piaski rzeczne i mułki. W dolinie Wieprza w wyniku 

powodzi powstały osady najbardziej zróżnicowane, są to piaski pyłowate, gliny piaszczyste, 

gliny z przewarstwieniami namułów i torfów. 

Warunki geologiczno – inżynierskie dla budownictwa są na przeważającym obszarze gminy 

korzystne (piaski, żwiry). Niekorzystne dla zabudowy grunty holoceńskie (organiczne, 

nawodnione, nieskonsolidowane) występują w dolinie Wieprza i Piskornicy oraz w obniżeniach 

terenu. Największe obniżenia znajdują się w północnej części gminy oraz w części południowej 

(pomiędzy miejscowościami Tarło i Berejów). 
 

Niekorzystne warunki geologiczne dla lokalizacji zabudowy występują na terenie dolin rzek 

Wieprz i Piskornica, gdzie występują płytkie wody aluwialne o głębokości zalegania wód 

gruntowych od 0 do 2 m p.p.t., które tworzą przede wszystkim torfy i mady rzeczne. Tereny te 

pokryte są nienośnymi gruntami organicznymi oraz słabonośnymi osadami rzecznymi o skrajnie 

niekorzystnych warunkach wilgotnościowych.  

W okolicy Górki Lubartowskiej dolina Wieprza zaznacza się krawędzią o wysokości względnej 

ok. 5 – 8 m i spadkach terenu do 10%. Strefa krawędziowa zagrożona jest erozją i wymaga 

zabiegów przeciwerozyjnych. 

7.4. ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE KOPALIN ORAZ OBSZARY I TERENY GÓRNICZE 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego systemu Midas z dnia 27 maja 

2019r. wynika, iż na obszarze gminy Niedźwiada znajduje się 19 udokumentowanych złóż 

kopalin: 

1. Górka Lubartowska – kopalina główna: kruszywo naturalne (piasek), złoże rozpoznane 

szczegółowo, powierzchnia udokumentowanego złoża – 427,27 ha; głębokość spągu 2,70 m 

– 33,60 m, miąższość złoża 2,5 m – 33,10 m, grubość nakładu 0,3 m – 5,8 m; oszacowane 

zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C2 = 93 981,22 tys. ton. 

2. Górka Lubartowska – złoże piasków formierskich, złoże rozpoznane wstępnie, 

powierzchnia udokumentowanego złoża – 6,952 ha; głębokość spągu 2 - 20 m, miąższość 

złoża 1,7 m – 19,80 m, grubość nakładu 0,2 m – 3,0 m,  oszacowane zasoby bilansowe złoża 

wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C2 poza filarami ochronnymi 10 363 tys. ton, w filarach 

ochronnych 321 tys. ton. 

3. Górka Lubartowska – złoże bursztynów, złoże rozpoznane wstępnie o zasobach 

bilansowych 986,12 ton, powierzchnia udokumentowanego złoża – 261,33 ha; głębokość 
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spągu 19,40 m - 29,20 m, miąższość złoża 1,0 – 16,0 m; oszacowane zasoby bilansowe złoża 

wg stanu na 31.12.2018 r.  

4. Górka Lubartowska 685 – złoże kruszywa naturalnego (piasków budowlanych) – 

eksploatacja złoża zaniechana, powierzchnia złoża – 0,52 ha; głębokość spągu 4,00 m – 5,50 

m, miąższość złoża 3,70 m – 4,70 m, grubość nakładu 0,3 m – 1,30 m,  oszacowane zasoby 

bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 24,51 tys. ton. 

5. Górka Lubartowska 783 – złoże kruszywa naturalnego (złoże piasków budowlanych) –

eksploatacja złoża zaniechana (złoże wyeksploatowane), powierzchnia złoża 0,77 ha; 

głębokość spągu 7,50 m – 10,0 m, miąższość złoża 7,30 m – 9,80 m, grubość nakładu 0,20 m. 

6. Górka Lubartowska II – złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków budowlanych), 

eksploatacja złoża zaniechana (zasoby złoża wyeksploatowane); powierzchnia złoża 1,17 ha, 

głębokość spągu 5,0  m, miąższość złoża 4,7 m, grubość nakładu 0,30 m. 

7. Górka Lubartowska IV – złoże kruszywa naturalnego (piasek), złoże eksploatowane 

okresowo, powierzchnia złoża 7,04 ha; głębokość spągu 3,0 m – 4,50 m, miąższość złoża 2,40 

m – 4,20 m, grubość nakładu 0,20 m – 0,60 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu 

na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 102,72 tys. ton. 

8. Górka Lubartowska VI – złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków budowlanych), 

złoże rozpoznane szczegółowo; powierzchnia złoża 3,766 ha; głębokość spągu od 2,0 m do 

4,2 m, miąższość złoża 2,0 m – 4,2 m; oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 

31.12.2018r. w kat. C1 = 212,49 tys. ton. 

9. Górka Lubartowska – Leszkowice - złoże kruszywa naturalnego i bursztynu, złoże 

rozpoznane szczegółowo; powierzchnia złoża 5,74 ha; głębokość spągu od 9,2 m do 21,0 m, 

miąższość złoża 8,8 m – 20,6 m, średnia grubość nakładu 0,4 m, oszacowane zasoby 

bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 1411,17 tys. ton. 

10. Kolonia Pałecznica – złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków budowlanych), 

powierzchnia złoża 1,896 ha; głębokość spągu 2,50 m – 4,20 m, miąższość złoża 2,4 m – 4,00 

m, grubość nakładu 0,10 m – 0,60 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 

31.12.2018 r. w kat. C1 = 97,8 tys. ton.  

11. Kolechowice Nowe – złoże węgla kamiennego rozpoznane wstępnie (węgiel kamienny typ 

33, typ 34, typ 31+32; powierzchnia złoża 26 500 ha; głębokość spągu 802,0 – 1100,0 m, 

miąższość złoża od 1,0 m do 2,83 m; grubość nakładu 615,0 m – 810,0 m, oszacowane 

zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C2 = 81 543 tys. ton. (bilansowe) 

oraz w kat. C2 = 14 813 tys. ton. (pozabilansowe). Brak zasobów przemysłowych. 

12. Niedźwiada – złoże kruszywa naturalnego, złoże rozpoznane szczegółowo; powierzchnia 

złoża 0,05 ha, grubość spągu 1,5 m – 2,5 m, miąższość złoża 0,6 – 2,2 m, grubość nakładu 0,0 

– 1,0 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 1,1 tys. 

ton.  

13. Niedźwiada II – złoże osadów glaukonitowych, powierzchnia złoża 26,126 ha, grubość 

spągu 19,3 m – 26,0 m, miąższość złoża 2,0 – 12,8 m, grubość nakładu 12,0 –24,0 m, 

oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 2 046,25 tys. ton. 

14. Niedźwiada Kolonia – złoże kruszywo naturalne, złoże rozpoznane szczegółowo, 
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powierzchnia złoża 5,544 ha; średnia głębokość spągu 4,1 ha, średnia miąższość złoża 3,6 m, 

średnia grubość nakładu 0,3m. Oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 

r. w kat. C1 = 323,12 tys. ton. 

15.  „Zapłocie” – złoże piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych, złoże 

rozpoznane wstępnie; powierzchnia złoża 12,6 ha, grubość spągu 5,2 m – 13,7 m, miąższość 

złoża 4,8 m – 13,3 m, grubość nakładu 0,4 – 2,6 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg 

stanu na 31.12.2018 r. w kat. C2 = 992,9 tys. ton.  

16. Górka Lubartowska – Niedźwiada - złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków 

budowlanych), złoże rozpoznane szczegółowo; powierzchnia złoża 26,75 ha; głębokość 

spągu od 18,7 m do 29,5 m, miąższość złoża 18,2 m – 29,00 m, grubość nakładu od 0,5 m do 

1,0 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. A+B = 311,70 

tys. ton, w kat. C1 = 4 484,33 tys. ton. 

17. Górka Lubartowska VIII - złoże kruszywa naturalnego i bursztynu, złoże rozpoznane 

szczegółowo; powierzchnia złoża 2,446 ha; głębokość spągu od 8,1 m do 9,2 m, miąższość 

złoża 7,7 m – 8,8 m, grubość nakładu 0,0 m – 0,30 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg 

stanu na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 366,88 tys. ton. 

18. Niedźwiada I – złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków budowlanych), złoże 

rozpoznane szczegółowo; powierzchnia złoża 1,971 ha, grubość spągu 10,0 m – 11,0 m, 

miąższość złoża 9,5 – 10,5 m, grubość nakładu 0,0 – 0,5 m, oszacowane zasoby bilansowe 

złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 328,61 tys. ton. 

19. Niedźwiada Kolonia I - złoże kruszywo naturalne i osady glaukonitonośne, złoże 

rozpoznane szczegółowo, powierzchnia złoża 7,92 ha; średnia głębokość spągu 12,9 ha, 

średnia miąższość złoża 14,5 m, średnia grubość nakładu 0,73m. Oszacowane zasoby 

bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2018 r. w kat. C1 = 1 150,08 tys. ton 

Z grupy 19 udokumentowanych złóż kopalin, zmiana Studium w stosunku do obowiązującego 

dokumentu, uzupełniła wykaz złóż o 4 ostatnie tj.: Górka Lubartowska – Niedźwiada, Górka 

Lubartowska VIII, Niedźwiada I oraz Niedźwiada Kolonia I.   

Dla 5 udokumentowanych złóż kopalin wyznaczone zostały obszary górnicze, z których status 

aktualny posiadają 3, którymi są: Górka Lubartowska – Niedźwiada na terenie miejscowości 

Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada (kopaliny: osady glaukonitowe, kruszywa naturalne oraz 

bursztyny) – do 31.12.2033r; Niedźwiada Kolonia – Pole 1 na terenie miejscowości Niedźwiada 

Kolonia (kruszywa naturalne) - do 31.12.2025r. i Niedźwiada Kolonia – Pole 2 na terenie 

miejscowości Niedźwiada Kolonia (kruszywa naturalne) – do 31.12.2025r. oraz Górka 

Lubartowska VIII (bursztyny, kruszywa naturalne) na terenie miejscowości Górka Lubartowska 

– do 31.12.2039r. Dodatkowo dla 4 udokumentowanych złóż kopalin wyznaczone zostały tereny 

górnicze, posiadające status aktualnych. Dla złoża Górka Lubartowska VI – teren górniczy Górka 

Lubartowska VI – Pole A, dla złoża Górka Lubartowska – Niedźwiada – teren górniczy Górka 

Lubartowska – Niedźwiada, dla złoża Niedźwiada Kolonia – teren górniczy Niedźwiada Kolonia – 

Pole 1 oraz Niedźwiada Kolonia – Pole 2 oraz dla złoża Górka Lubartowska VIII – teren górniczy 

Górka Lubartowska VIII. 
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Rycina 4. Udokumentowane złoża kopalin w gminie Niedźwiada 

 

Źródło: opracowanie własne 

7.5. WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Niedźwiada położona jest w międzyrzeczu Wieprza i Tyśmienicy (prawy dopływ 

Wieprza). Główną rzeką jest Wieprz, która przepływa południkowo z południa na północ w 

zachodniej części gminy Niedźwiada, stanowiąc jej granicę administracyjną. Silnie meandrujące 

koryto rzeki jest głęboko wcięte w dno doliny. Dwa dawne zakola rzeki w okolicy Górki 

Lubartowskiej są obecnie starorzeczami, a jedno z nich zachowuje częściowe połączenie z rzeką. 

Wieprz charakteryzuje się dużymi rocznymi wahaniami stanów wody dochodzącymi do 3 m. 

Średni roczny przepływ wieloletni Wieprza z lat 1951 – 1990 wynosi 22,4 m3/s, a średni niski 

przepływ – 9,34 m3/s. Przepływ nienaruszalny dla Wieprza w Lubartowie określono na  

6,26 m3/s. Maksymalne stany wody w rzece notowane są w okresie wiosennym (marzec, 

kwiecień) oraz w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec). Najniższy poziom wody występuje w 
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okresie zimowym. Zagrożone zalewem wód powodziowych są tereny użytków zielonych w dnie 

doliny.  

We wschodniej części gminy, odwadnianej do Tyśmienicy, głównym ciekiem wodnym jest rzeka 

Piskornica (lewobrzeżny dopływ Tyśmienicy). Cała zlewnia Tyśmienicy jest uznana za 

deficytową. Rzeka ma źródła na terenie gminy Ostrów Lubelski i płynie z południa na północ. 

Piskornica jest rzeką uregulowaną i posiada rozległą dolinę.  

Obszar gminy Niedźwiada znajduje się w obrębie 6 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP), granice których pokrywają się z granicami naturalnymi zlewni  cieków 

powierzchniowych. Blisko połowa gminy (północna i wschodnia część gminy Niedźwiada) 

położona jest w obrębie JCWP Piskornica.  

Na terenie gminy, w miejscowości Pałecznica, znajduje się zbiornik wodny o powierzchni 

1,3ha, zasilany wodami rzeki Strugi (w zlewni rzeki Wieprz) o funkcji retencyjno – ekologiczno 

– turystycznej. 

Tabela 1. Wykaz JCWP na terenie gminy Niedźwiada 
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źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami  

na obszarze dorzecza Wisły, KZGW 2016 

Obszary objęte zmianą Studium znajdują się w obrębie 5 JCWP, co przedstawia rycina poniżej. 

Są to: JCWP PLRW20001724749 Kanał K, PLRW2000192479 Wieprz od Bystrzycy do 

Tyśmienicy, PRLW20001724754 Dopływ spod Kolonii Brzeźnica Bychawska, 

PLRW200017248329 Piskornica oraz PLRW20001724769 Biłka. 
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Rycina 5. JCWP na terenie gminy Niedźwiada 

 
Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2268, z późn. zm.) dla obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 

powodziowego, sporządza się mapy zagrożenia powodziowego przedstawiające w 

szczególności: obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 

wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego; obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dla rzeki Wieprz na całej jej 

długości zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 

powodziowego, w ramach projektu ISOK. Mapy zagrożenia powodziowego sporządzone zostały 

dla rzeki Wieprz (M-34-22-A-d-3 i M-34-22-C-b-1). W obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią występuje zabudowa mieszkaniowa, w tym kolonijna. Największe 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi cechuje miejscowości położone w dolinie rzeki 

Wieprz, a mianowicie miejscowość Górka Lubartowska, częściowo Pałecznica Kolonia i 

Pałecznica. 
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Rycina 6. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy Niedźwiada 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.isok.gov.pl/imap/ 

7.6. WODY PODZIEMNE 

Zgodnie z podziałem hydroregionalnym (wg Paczyński, Sadurski), gmina Niedźwiada 

położona jest w obrębie VII regionu hydrogeologicznego lubelsko – radomskiego. 

Wody podziemne na obszarze opracowania związane są z utworami czwartorzędu, 

trzeciorzędu  i górnej kredy. Poziom wód czwartorzędowych jest niejednolity. Wyróżnić można 

poziomy związane z utworami aluwialnymi, nadglinowymi (gliny związane ze zlodowaceniem 

środkowo – polskim) i utworami podglinowymi (poniżej poziomu tych glin). Głębokość 

zalegania wód czwartorzędowych waha się od powierzchni terenu do kilkunastu metrów. Z wód 

czwartorzędowych korzystają studnie gospodarcze kopane oraz niektóre studnie wiercone. 

Maksymalne wydajności tych studni wynoszą  6,0 m3/h przy depresjach od 1,5 do 2,1 m. 

Wydajność poziomu czwartorzędowego uzależniona jest w znacznej mierze od warunków 

atmosferycznych, stanu wód powierzchniowych i budowy geologicznej. 
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W dolinie Wieprza występują typowe płytkie wody aluwialne. Zalegają one na głębokości  

od 0,0 do 5 m poniżej powierzchni terenu. Zasobność wód aluwialnych jest niewielka, wahania 

poziomu wody nawiązują do stanów wody w rzece i szybko reagują na zmiany zasilania.  

W dolinie Piskornicy oraz w obrębie większych zagłębień, wody podziemne występują  

na niewielkich głębokościach przeważnie od 1,0 do 2,0 m  poniżej powierzchni terenu. 

Występują one w osadach organicznych i pozostają w związku  hydraulicznym z wodami 

wysoczyzn. 

Poziom wód trzeciorzędowych ma lokalne rozprzestrzenienie i związany jest z piaskami 

glaukonitowymi eocenu. Wody podziemne występujące w utworach trzeciorzędowych ze 

względu na swoje lokalne rozprzestrzenienie i niekorzystne wykształcenie litologiczne nie mogą 

być brane pod uwagę jako poziom użytkowy. Na terenie gminy studnie wiercone nie ujmują wód 

tego poziomu.  

Pod względem hydrologicznym obszar analizy położony jest na obszarze występowania 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka Lubelska Chełm – Zamość, 

którego wody uznane zostały za strategiczne zasoby wodne o wysokim poziomie zagrożenia ich 

jakości ze względu na brak nakładu czwartorzędowego nad wodonoścem lub jego nieciągłość i 

znaczną przepuszczalność. Ochrona zasobów i jakości wód zbiornika ma na celu zapewnienie 

stałego źródła wody pitnej dla mieszkańców regionu.  

Na obszarze opracowania znajdują się ujęcia wody: w Górce Lubartowskiej, Zabielu, Tarle – 

Kolonii, Niedźwiadzie – Kolonii (wyłączone z eksploatacji) i w Brzeźnicy Bychawskiej (pełniące 

obecnie rolę przepompowni). Ujęcia wody posiadają zabezpieczone strefy ochrony 

bezpośredniej.  

W obszarze analizy wyróżnia się dwie strefy występowania wód gruntowych. W dolinie rzek 

Wieprz i Piskornica występują płytkie wody aluwialne o głębokości zalegania gruntowych od 0 

do 2 m p.p.t. Wody te tworzą ciągły poziom o swobodnym zwierciadle wody. Na równinie 

denudacyjnej wyniesionej ponad dolinami rzek przeważa infiltracja wgłębna; głębokość wód 

podziemnych wzrasta do kilku do kilkunastu metrów.  

Obszar gminy Niedźwiada położony jest w obrębie JCWPd nr PLGW200075. Struktura JCWPd 75 

jest złożona z czterech poziomów wodonośnych rozdzielonych utworami 

trudnoprzepuszczalnymi. Każdy z tych poziomów charakteryzuje się nieco innym układem 

strefa zasilania i drenażu. Jednak, generalizując, można przyjąć, iż teren jednostki pod względem 

hydrogeologicznym stanowi obszar zamknięty. Jedynie w zachodnim jej fragmencie część wód 

podziemnych może nie być drenowana przez Wieprz, lecz odpływać bezpośrednio do Wisły. 

Poziom przypowierzchniowy Q1 jest praktycznie nie izolowany od powierzchni terenu, co 

umożliwia jego infiltracyjne zasilanie. Strefy zasilania są związane z lokalnymi działami wód 

powierzchniowych. Natomiast wody podziemne są drenowane przez rzeki. System krążenia wód 

podziemnych poziomu przypowierzchniowego ma charakter wybitnie lokalny. Poziom Q2 w 

strefach, gdzie jest pozbawiony izolacji od powierzchni terenu może być zasilany przez 

infiltrację wód opadowych, natomiast w pozostałych obszarach zasilanie odbywa się przez 

przesączanie wód z powierzchni terenu lub z poziomów Q1, Pg-Ng, K przez utwory 

trudnoprzepuszczalne oraz przez okna hydrogeologiczne z sąsiednich warstw wodonośnych. 

Poziom Q2 drenują główne cieki powierzchniowe, o głęboko wciętych dolinach: Wieprz, 

Tyśmiennica, Minina, Mała Bystrzyca, Białka. Poziomy Pg-Ng i K są zasilane na zasadzie 
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przesączania z nadległych warstw wodonośnych. Drenowane natomiast przez główne cieki 

występujące na terenie JCWPd 75. Warto podkreślić, iż lokalnie piaski kenozoiczne są w 

bezpośrednim kontakcie z utworami szczelinowymi, tworząc wspólny poziom wodonośny. 

7.7. GLEBY 

W gminie dominują gleby o średniej i słabej jakości. Wyróżnia się następujące typy i 

podtypy gleb:  

 gleby bielicowe powstałe na piaskach ubogich w składniki mineralne – występują  

w niewielkich  płatach, najczęściej porośnięte lasem, 

 gleby pseudobielicowe, jako typ przejściowy między glebami brunatnymi i bielicowymi –

zajmują w gminie 19,3% powierzchni użytków rolnych, 

 gleby brunatne powstały na skałach macierzystych zasobnych w węglan wapnia lub 

glinokrzemiany zawierające wapń – występują jako podtyp (gleby brunatne wyługowane  

i kwaśne), zajmują 53% powierzchni użytków rolnych, 

 czarne ziemie należą do gleb zasobnych w składniki pokarmowe – zajmują 11% użytków 

rolnych  i występują jako obramowania zagłębień bezodpływowych różnej genezy oraz  

w dolinie Piskornicy, 

 mady występują na tarasach akumulacyjnych dolin rzecznych – zajmują 6,4% powierzchni 

użytków rolnych i charakteryzują się warstwowym układem materiału glebowego pod 

względem składu mechanicznego, 

 gleby torfowe i murszowo – torfowe, zajmują łącznie kilka procent użytków rolnych gminy, 

 gleby mułowo – torfowe i glejowe również o nieznacznym rozprzestrzenieniu i udziale  

w pokrywie glebowej, głównie w dolinach i zagłębieniach terenu, gleby o nadmiernym 

uwilgotnieniu i nieprawidłowych warunkach wodno – powietrznych.  

Przewarzająca część gleb posiada odczyn kwaśny. Dominują gleby kompleksu żytniego słabego, 

żytniego dobrego oraz zbożowo-pastewnego. Ponadto występują gleby brunatne wyługowane, 

pseudobielicowe, rzadziej bielicowe w kompleksie glebowym żytnim słabym, zbożowo – 

pastewnym słabym, żytnim bardzo słabym. W dolinach rzek Wieprz i Piskornica oraz 

obniżeniach terenowych występują gleby torfowe i murszowo-torfowe. 

. 
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Rycina 7. Gleby o wysokich klasach bonitacyjnych w gminie Niedźwiada 

 

Źródło: opracowanie własne 

7.8. WARUNKI KLIMATYCZNE 

Gmina Niedźwiada położona jest w strefie klimatu Wielkich Dolin. Najcieplejszym 

miesiącem w roku jest lipiec ze średnią temperaturą powietrza wynoszącą 17o C – 18o C, 

najzimniejszym – styczeń ze średnią temperaturą powietrza od – 4o C do – 5o C. Średnia 

temperatura powietrza w roku kształtuje się na poziomie od 7o C do 8o C. Średnie amplitudy 

roczne temperatury powietrza osiągają 22,0o C – 22,5o C i należą do jednych z wyższych w 

kraju. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą od 550 do 600 mm. Najczęściej 

występują wiatry wiejące z sektora zachodniego i południowego.  

W ciągu roku przeważają masy powietrza polarno – morskiego znad Oceanu Atlantyckiego.  

Przynoszą one ochłodzenie i opady w lecie, a zimą powodują ocieplenie. Na drugim miejscu pod 

względem częstotliwości napływania są masy powietrza polarno – kontynentalnego niosące 

ochłodzenie zimą, a latem upały. Niewielki udział mają masy powietrza arktycznego 
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przyczyniającego się do pojawiania się przymrozków późną wiosną i wczesną jesienią. 

Sporadycznie napływają masy  powietrza  tropikalnego  (morskiego, rzadziej kontynentalnego).  

Na terenie gminy występuje zróżnicowanie klimatów lokalnych modyfikowanych przez rzeźbę 

terenu, wody, zagospodarowanie terenu, roślinność. Najkorzystniejsze warunki termiczno - 

wilgotnościowe i solarne występują na zboczach o ekspozycji południowej, 

południowowschodniej i południowo-zachodniej oraz na terenach wyniesionych, dostatecznie 

przewietrzonych. Niekorzystne warunki klimatu lokalnego występują w dolinach rzek i 

obniżeniach terenowych o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Następuje tu akumulacja 

oziębionego powietrza, występują częste inwersje termiczne, przymrozki i mgły. 

7.9. SZATA ROŚLINNA 

Roślinność potencjalna 

Na podstawie mapy Potencjalna roślinność naturalna Polski (Jan Marek Matuszkiewicz) 

wynika, że panującym typem roślinności potencjalnej, jaka mogłaby zapanować w warunkach 

nieskrępowanej sukcesji ekologicznej, jest grąd subkontynentalny  lipowo – dębowo – grabowy 

(Tilio Carpinetum) w odmianie środkowopolskiej i serii ubogiej. W roślinności potencjalnej 

znaczne powierzchnie zajmują siedliska borów mieszanych sosnowo-dębowych (Querco 

Pinetum). W północnej części przedmiotowego terenu niewielkie powierzchnie zajmują olsy 

porzeczkowe (Carici elongatae Alnetum). Z piaszczysto – żwirowymi obszarami związane są 

siedliska dąbrowy świetlistej (Potentillo albae – Quercetum typicum). Z doliną rzeki Wieprz 

związane są łęgi jesionowo – wiązowe (Ficario Ulmetum typicum), zaś z doliną rzeki Piskornica, 

biegnącej we wschodniej części gminy, związane są niżowe łęgi olszowe (Circaeo – Alnetum). 

Rycina 8. Roślinność potencjalna w granicach gminy Niedźwiada 

 
źródło: https://www.igipz.pan.pl 
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Roślinność rzeczywista 

Pod względem przyrodniczo-leśnym gmina znajduje się w krainie Mazowiecko-Podlaskiej, w 

granicach okręgu Równiny Lubartowskiej, cechując się niską lesistością i ubogim zasobem 

gatunków tworzących drzewostan. Na terenie gminy wyróżnia się kilka podstawowych typów 

siedlisk przyrodniczych1, tj.:  

 zbiorowiska leśne i zaroślowe – główny element szaty roślinnej gminy Niedźwiada. Lasy 

zajmują powierzchnię 1 722,74 ha, co stanowi blisko 18% powierzchni ogólnej gminy. W 

strukturze własności dominują lasy prywatne, zajmujące powierzchnię 1 237,23 ha (GUS, 

Bank danych lokalnych, 2019). Siedliska najsuchsze zajmuje śródlądowy bór sosnowy suchy 

(np. Las Zagaje, lasy na wschód od Niedźwiady). W drzewostanie tych zespołów dominuje 

sosna, nieliczną domieszkę stanowi brzoza brodawkowata. W warstwie krzewów występuje 

jałowiec pospolity, rzadziej kruszyna pospolita.  W runie spotyka się borówki, pszeniec 

zwyczajny, wrzos. Warstwę mchów budują: widłoząb miotlasty, rokietnik pospolity oraz 

porosty. W sąsiedztwie borów wykształciły się zbiorowiska szczotlichy siwej. W niektórych 

płatach dość licznie występuje jastrzębiec kosmaczek i macierzanka. Na zdegradowanych, 

wyjałowionych miejscach pojawia się wrzosu i bliźniczki psiej trawki. Stosunkowo suche, 

mezotroficzne siedliska pokrywają bory mieszane (płaty w lasach: Pałeckim, Terleckim, na 

wschód od Niedźwiady, na północny - zachód od Guśniaka, na południe od Zabiela). Warstwę 

drzew budują: sosna, dęby szypułkowe i  bezszypułkowe, rzadziej brzoza brodawkowana. 

Runo w tych lasach jest borowe, w niektórych miejscach ze znacznym udziałem konwalii 

majowej. Dość rzadko występuje wężymord niski, korzeniówka pospolita (Las Terlecki). 

Niewielki procent powierzchni gminy zajmuje bór mieszany wilgotny (fragmenty Lasu 

Pałeckiego, lasy na wschód od Niedźwiady, na zachód od Guśniaka). Zarówno w warstwie 

drzew, jak i podszytu występuje znaczna domieszka świerka, a w runie borówka czernica i 

widłak jałowcowaty. Bór wilgotny wykształcił się w obniżeniach terenu w lesie na południe 

od Zabiela, na wschód od Niedźwiady, na zachód od Łąk Ochoża, na zachód od Niedźwiady, w 

Lesie Pałeckim. Gatunkiem panującym w runie jest trzęślica modra. W sąsiedztwie boru 

wilgotnego wykształcają się płaty boru bagiennego z kępami bagna zwyczajnego i borówki 

bagiennej. 

Poza terenami leśnymi, ważnymi elementami kształtującymi krajobraz gminy Niedźwiada są 

zadrzewienia śródpolne, przywodne, przydrożne oraz zagrodowe. Występują one w różnych 

formach, tj.: pojedyncze drzewa, grupy drzew, pasma i aleje. W obrębie zabudowań wiejskich 

spotyka się liczne drzewa owocowe: orzech włoski , śliwa domowa, jabłoń, grusza. Przy drogach 

często spotkać można topole osiki, robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony pospolite, bzy 

czarne, jesiony wyniosłe. Do gatunków drzew, najczęściej spotykanych w wiejskich zagrodach 

należą: lilaki pospolite, dęby szypułkowe oraz kasztanowiec zwyczajny. 

 

                                                           
1 Na podstawie „Inwentaryzacji środowiska przyrodniczego gminy Niedźwiada”, prof. Dr Tadeusz Wilgata, 

Lublin 1994.  
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Rycina 9. Tereny leśne w granicach gminy Niedźwiada 

 

Źródło: opracowanie własne 

 zbiorowiska roślinności wodnej – zbiorowiska roślinności wodnej występują głównie w 

dołach potorfowych, starorzeczach, oczkach wodnych i niektórych rowach melioracyjnych 

oraz stawach. Najczęściej spotykanym zespołem roślinności pływającej są zbiorowiska rzęs 

tworzących skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących (potorfia w 

okolicach Górki Lubartowskiej, Brzeźnicy Bychawskiej, rowy melioracyjne w okolicach 

Brzeźnicy Książęcej). W podobnych warunkach siedliskowych występują zbiorowiska 

roślinne wodne z przewagą spirodeli wielokorzeniowej i mniejszym udziałem rzęs: 

trójrowkowej oraz drobnej (starorzecza w okolicy Górki Lubartowskiej, potorfia na Łąkach 

Wygorzel i w dolinie Piskornicy). Na szczególną uwagę zasługuje zespół wolfii 

bezkorzeniowej (starorzecze Wieprza k/Górki Lubartowskiej). 
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 zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe – półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska 

łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach 

mineralnych i organiczno-mineralnych lub na zmineralizowanych i podsuszonych murszach z 

torfu niskiego. Występują głównie w dolinach Wieprza, Piskornicy oraz innych małych 

cieków znajdujących się na terenie gminy. Przeważają zbiorowiska z dużym udziałem traw 

(łąki zmeliorowane w dolinie Wieprza i Piskornicy), mniejszy udział mają zbiorowiska 

ziołoroślowe (głównie na obrzeżach rowów melioracyjnych i wokół potorfii), a sporadyczny 

turzycowe. 

 zbiorowiska szuwarowe –głównie na obrzeżach torfianek i starorzeczy, wzdłuż rowów 

melioracyjnych i wzdłuż brzegów Wieprza.  

 zbiorowiska łęgowe - zbiorowiska łęgowe występują na siedliskach olsów. Pod względem 

fitosocjologicznym są to: łęg jesionowo-olsowy, łęg gwiazdnicowy oraz łęg wierzbowo-

topolowy. Występują one w postaci fragmentarycznie wykształconych płatów na wschód od 

Lasu Mitros, w południowej części Lasu Pałeckiego i w dolinie Wieprza. Nad Wieprzem 

k/Górki Lubartowskiej zachowały się małe fragmenty łęgu wierzbowo-topolowego z 

dominującymi wierzbami: białą i kruchą, rzadziej występującymi topolami: czarną i białą. 

Wzdłuż brzegów Wieprza i jego starorzeczy występuje fragmentarycznie wykształcony łęg 

nadrzeczny z przewagą wierzby wiciowej. Na obrzeżach rowów melioracyjnych i w 

niektórych potorfiach (na południe od Górki Lubartowskiej, na Łąkach Wygorzel, na południe 

od Brzeźnicy Bychawskiej, w dolinie Piskornicy, na zachód od Brzeźnicy Książęcej, na wschód  

od Tarła) wykształciły się zarośla wierzbowe z dominującą wierzbą szarą i domieszką 

wierzby pięciopręcikowej, rzadziej kruszyny, olszy czarnej i wierzby rokity. Miejsca 

przesuszone, po wyciętych zaroślach wierzbowych opanowuje zbiorowisko z dominującym 

trzcinnikiem lancetowatym. Typowo wykształcone olsy, z zachowaną budową kępkowo-

dolinkową zachowały się na południowy - zachód od Jeziora Bagno, na północ od Górki 

Lubartowskiej u podnóża zbocza doliny Wieprza, na północ od Łąk Wygorzel oraz w dolinie 

Piskornicy. W warstwie drzew dominuje olsza czarna z małą domieszką brzozy omszonej. W 

runie licznie występują: kępy turzycy długokłosej i kosaćca żółtego, narecznica błotna, 

psianka słotkogórz, trzcina pospolita; 

 zbiorowiska torfowiskowe – występują w starych wyrobiskach torfu w dolinie Piskornicy w 

pobliżu Brzeźnicy Książęcej oraz na północ od miejscowości Brzeźnica Książęca Kolonia, a 

także  

na południe od Brzeźnicy Bychawskiej; 

 zbiorowiska kserotermiczne w gminie nie występują, jedynie niewielki zubożały płat 

znajduje się w pobliżu Brzeźnicy Bychawskiej; 

 zbiorowiska synantropijne – reprezentowane są przez roślinność segetalną i ruderalną. 

Zbiorowiska polne tworzy roślinność segetalna związana z uprawami. Z uprawami roślin 

okopowych związany jest najbardziej charakterystyczny zespół chwastnicy jednostronnej. 

Zbiorowiska ruderalne panują na terenach osadniczych i komunikacyjnych. Dla obrzeży 

lasów oraz dróg śródleśnych i przyleśnych charakterystyczne jest występowanie zbiorowisk 

okrajowych.  

Na obszarze opracowanie stwierdzono występowanie gatunków dziko występujących roślin 

objętych ścisłą ochroną gatunkową oraz ochroną częściową, takich jak: grzybienie północne, 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

34 | S t r o n a  
 

storczyk krwisty, okrężnica bagienna, pływacz zwyczajny, kruszczyk błotny, skrzyp pstry, 

nasięźrzał pospolity, wierzba lapońska, turzyca bagienna, rosiczka okrągłolistna, grążel żółty. 

Na terenie gminy Niedźwiada, w dolinie Wieprza w okolicy Górki Lubartowskiej, znajdują się 

siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – 91EO – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe  

i jesionowe. Łęgi znajdują się także w dolinie rzeki Struga.  

7.10. FAUNA 

Z uwagi na wyraźną przewagę ubogich przyrodniczo siedlisk polnych, szczupłości 

powierzchni łąkowej i wodnej, bardzo małe zróżnicowanie klimatyczne, fauna przeważającej 

części gminy jest generalnie jednorodna i  obfitująca głównie w gatunki synantropijne. 

Wyjątkiem jest dolina rzeki Wieprz. Pomimo znacznych przekształceń antropogennych jest to 

rejon występowania wielu gatunków ptaków. Drugi rejon nagromadzenia walorów 

faunistycznych w granicach gminy Niedźwiada to Las Pałecki, część Lasu Terleckiego z cennym 

torfowiskiem – „Uroczysko Błoto”. Najcenniejsze środowiska związane z bytowaniem fauny 

stwarzają warunki do bytowania awifauny w dolinie Wieprza i w rejonie torfowisk Bagno 

Jezioro, Łąki Błoto i Łąki Wygorzel. Zaobserwowano tu między innymi łozówkę, zaganiacza, 

kwiczoła, pliszkę siwą i żółtą, pokląskę. Faunę drapieżnych ssaków reprezentuje łasica łaska. 

Występują także dziki i sarny. 

Na obszarach polnych stwierdzono występowanie takich gatunków, jak: pliszka żółta  

i siwa, makolągwa, pierwiosnek, piecuszek, pokrzewka cierniówka, gąsiorek, skowronek polny  

i łąkowy, szczygieł, trznadel, dzwoniec, zięba. Z gatunków chronionych zaobserwowano na 

terenie lasów lerka (załącznik I Dyrektywy Ptasiej), czajki i słowika szarego – na terenach 

podmokłych, błotniaka stawowego – w południowej części gminy, gąsiorka i jaszczurki zwinki.  

7.11. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 

  Sieć ECONET-POLSKA składa się z obszarów węzłowych i łączących je korytarzy 

ekologicznych, wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, 

reprezentatywność, rzadkość i wielkość.  

Na równowagę ekologiczną fizjocenoz stabilizująco wpływa system ekologiczny. Im bardziej 

rozwinięty (w znaczeniu liczby powiązań przyrodniczych i węzłów ekologicznych), tym większa 

ich ekologiczno – przestrzenna spójność i tym silniejsze ich wzajemne związki.  

Przez obszar gminy Niedźwiada przebiegają korytarze ekologiczne, których rolą jest połączenie 

obszarów ważnych przyrodniczo. Stanowią one najważniejsze drogi wędrówek i migracji 

gatunków w Polsce, zapewniające jednocześnie łączność siedlisk i populacji w skali 

kontynentalnej. W systemie przyrodniczym gminy najważniejszą rolę odgrywają: 

 dolina rzeki Wieprz – korytarz ekologiczny o randze krajowej, stanowiący element Krajowej 

Sieci Ekologicznej (ECONET-PL); dolina rzeki Wieprz łączy od południa Nadwieprzański 

Park Krajobrazowy z położonym na północ Obszarem Chronionego Krajobrazu „Pradolina 

Wieprza”; 

 dolina Piskornicy – lokalny korytarz ekologiczny, łączący system przyrodniczy gminy z 

doliną rzeki Tyśmienicy; 
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 korytarz łąkowo-leśny – lokalny korytarz ekologiczny w południowej części gminy, łączący 

dolinę rzeki Wieprz z Pojezierzem Łęczyńsko Włodawskim; 

 torfowiska Bagno Jezioro i Bagno Wygorzel – obszary węzłowe; 

 lasy: Pałecki, Mitros, Wycinki, Górecki – obszary węzłowe. 

7.12. WALORY PRZYRODNICZE, KRAJOBRAZOWE I KULTUROWE 

O walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych decydują czynniki naturalne 

w postaci rzeźby terenu, elementy pokrycia naturalnego (lasy i inne formy zieleni) oraz czynniki 

antropogeniczne, mające swój wyraz w historycznym, a także współczesnym zagospodarowaniu 

terenu. 

7.12.1. WALORY KRAJOBRAZOWE I PRZYRODNICZE 

 Analiza walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy wyróżnia torfowisko w 

północnej części gminy, w sąsiedztwie miejscowości Brzeźnica Leśna (projektowany rezerwat 

przyrody), wykazujący cechy torfowiska wysokiego z licznymi rzadkimi gatunki roślin. W 

otulinie rezerwatu znajdują się olsy. Dodatkowo na uwagę zasługuje torfowisko, położone na 

zachód od miejscowości Brzeźnica Leśna „Łąka Wygorzel”. W północnej części torfowiska 

występują liczne torfianki z fragmentami olsów. 

Wyjątkowymi walorami krajobrazowymi wyróżnia się dolina Wieprza ze strefą krawędziową  

w rejonie Górki Lubartowskiej, która stanowi korytarz ekologiczny rangi krajowej, wyznaczony 

w Polskiej Sieci Ekologicznej (ECONET-PL). Strefa krawędziowa doliny rzeki, biegnąca na zachód 

od drogi powiatowej w Górce Lubartowskiej do północnej granicy gminy, cechuje się 

wyjątkowymi walorami widokowymi - obejmuje wgląd na malowniczą dolinę rzeki Wieprz.  W 

rejonie Górki Lubartowskiej w dolinie rzeki zaproponowano utworzenie zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego. 

Obszar wzdłuż doliny rzeki Piskornica, a właściwie jej południowa część, cechuje się także 

wysokimi walorami krajobrazowymi. Występują tu lasy na siedlisku boru mieszanego świeżego 

oraz fragmenty lasu wilgotnego i olsu jesionowego. W północnej części doliny Piskornicy, 

zachowały się płaty roślinności typowej dla torfowisk niskich. W inwentaryzacji przyrodniczej 

gminy na tym terenie zarejestrowano stanowiska roślin rzadkich (storczyk krwisty i 

szerokolistny, kruszczyk błotny, ostrożeń siwy, okrężnica bagienna) i zaproponowano ochronę 

tego terenu poprzez utworzenie użytku ekologicznego. 

Centralna i południowo -zachodnia część gminy została w dużym stopniu wylesiona i zajęta 

przez pola uprawne. Atrakcyjność krajobrazową, florystyczną i faunistyczną zwiększa znacznie 

rozdrobnienie pól, wnikające pasmami w pola uprawne niewielkie fragmenty lasów, a także 

doliny niewielkich cieków oraz lokalnie podmokłe i zabagnione obniżenia terenowe. Lasy 

zachowane na terenie gminy nie wykazują dużego zróżnicowania gatunkowego. Duże 

powierzchnie zajmują bory. Największe zróżnicowanie gatunkowe występują w Lesie Pałeckim, 

gdzie znajdują się siedliska: boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego, lasu 

mieszanego wilgotnego, olsu i olsu jesionowego. Stosunkowo duże zróżnicowanie gatunkowe 

występuje w Lesie Mitros. 

O wiele mniejsze walory przyrodnicze reprezentuje krajobraz rolniczy gminy. Niemniej 

zasługuje on na uwagę, z punktu widzenia walorów ornitofauny. Ze względu na zajmowane 
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siedliska w krajobrazie wyodrębnia się grupy ptaków: osiedli wiejskich, pól uprawnych, łąk i 

pastwisk, zadrzewień śródpolnych. Podkreślenia wymaga fakt, iż ornitofauna w obrębie 

poszczególnych zgrupowań ptaków nie jest bogata. 

7.12.2. OCHRONA PRZYRODY 

Na obszarze gminy Niedźwiada nie występują wielkopowierzchniowe obszary objęte 

prawną ochroną przyrody określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Na terenie gminy znajduje się 1 pomnik przyrody, który stanowi szczególnie cenne ze względu 

na wyjątkowe wartości przyrodnicze i krajobrazowe twór przyrody ożywionej, a mianowicie 

Lipa drobnolistna - Tilia cordata o wymiarach: pierśnica: 116cm; wysokość: 19m, powołany 

Decyzją Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 29 

grudnia1979 r., który znajduje się na terenie parku w Pałecznicy.  

Dodatkowo na terenie gminy Niedźwiada znajdują się 2 użytki ekologiczne położone w 

południowej części gminy Niedźwiada w Lesie Pałeckim. Są to obszary torfowisk i łąk o łącznej 

powierzchni 1,57 ha (0,66 ha i 0,91 ha), ustanowione Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody 

Lubelskiego z 06.02.1995 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Lub. z 27.02.1995 r. Nr 1, poz.14) oraz Rozporządzeniem Nr 143 Wojewody Lubelskiego z 

16.07.2002 r. w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne na terenie województwa 

lubelskiego (ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Lub. z 01.08.2002 r. Nr 80, poz.1700). 

7.12.3. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 Głównymi elementami struktury przestrzennej gminy Niedźwiada są: tereny 

zurbanizowane (zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i 

rekreacji), usługowej, produkcyjnej oraz terenów komunikacyjnych) oraz tereny otwarte – w 

przeważającej części tereny rolnicze, a także doliny rzek, lasy, zadrzewienia i zakrzewienia.  

Dominujące w gminie Niedźwiada są układy jednodrożnicowe, tzw. „rzędówki” zwarte i luźne. 

Przykładem „rzędówek” zwartych są wsie: Tarło, Berejów, Brzeźnica Książęca i Brzeźnica 

Bychawska, natomiast luźnych - są wsie: Klementynów, Brzeźnica Leśna, Brzeźnica Leśna, 

Berejów Kolonia, Brzeźnica Bychawska Kolonia oraz część zabudowy Tarło Kolonia. Ponadto 

występuje zabudowa wielodrożnicowa w miejscowościach: Niedźwiada, Pałecznica i Górka 

Lubartowska. Zabudowa rozproszona występuje śladowo w miejscowości Tarło Kolonia.  

Na terenie gminy znajduje się obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, 

zgodnie z Obwieszczeniem Nr 1/2019 lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Lublinie z dnia 11 stycznia 2019 roku, w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i do rejestru zabytków archeologicznych 

województwa lubelskiego (Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2019 r., poz. 305). Jest to 

dziewiętnastowieczny nieczytelny w układzie park dworski, w granicach działki w miejscowości 

Pałecznica-Kolonia (Nr rejestru A/776), będący reprezentantem zabudowy rezydencjonalnej. Na 

jego terenie rosną drzewa o wielu gatunkach, w tym pomnikowa lipa. Teren parku jest 

zdewastowany, zabudowa podworska - budynek murowany i stodoła, znajduje się w złym stanie 

technicznym. 

W granicach gminy Niedźwiada znajdują się także obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków: 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

37 | S t r o n a  
 

Tabela 2. Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków na terenie gminy 

Niedźwiada 

Lp. Miejscowość Obiekt 

1. Brzeźnica Bychawska Kościół parafialny pw. Najświętszej Panny Marii Królowej Anielskiej 

2. Brzeźnica Bychawska 
Brama – dzwonnica (przy kościele parafialnym pw. Najświętszej Panny 

Marii Królowej Anielskiej) 

3. Brzeźnica Bychawska 
Mur kościelny (przy kościele parafialnym pw. Najświętszej Panny Marii 

Królowej Anielskiej) 

4. Niedźwiada 
Kapliczka w północnej części miejscowości, przy rozwidleniu dróg do 

Guśniaka i Gródka 

5. Brzeźnica Bychawska Cmentarz parafialny 

6. Brzeźnica Książęca Cmentarz parafialny 

7. Pałecznica Mogiła z II wojny światowej 

8. Tarło Wieś Cmentarz wojenny 

9.  Brzeźnica Bychawska 
Murowana przydrożna kapliczka słupowa z krzyżem (w formie kolumny  

na cokole) z pocz. XIX w., przy drodze Brzeźnica Bychawska – Niedźwiada 

10. Brzeźnica Bychawska 
Murowana przydrożna kapliczka słupowa, XVIII/XIX w., przy drodze 

Brzeźnica Bychawska – Barejów 

11. Brzeźnica Bychawska 
Murowana przydrożna kapliczka słupowa, 3 ćw. XVIII w. przy d. gościńcu 

Brzeźnica Bychawska – Ostrów Lubelski 

12. Brzeźnica Bychawska  

Murowana przydrożna kapliczka słupowa, 3 ćw. XVIII w. (z prostokątną 

płycina ze skrzynką na obraz), d. gościniec Brzeźnica Bychawska – Ostrów 

Lubelski.  

13. Brzeźnica Książęca 
Murowana kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena, przy 

drodze (Brzeźnica Książęca – Niedźwiada) 

14. Górka Lubartowska  
Drewniana kapliczka przydrożna (typ domkowy) z figurą św. Jana 

Nepomucena, XIX w., w lesie 

15. Górka Lubartowska Murowana kapliczka przydrożna, XIX/XX w. 

źródło: projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Niedźwiada 

Obszar gminy Niedźwiada został objęty badaniami Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP – 70-

82; 71-83; 72-82). Zarejestrowano łącznie 146 stanowisk archeologicznych, świadczących o 

atrakcyjności terenu dla osadnictwa, szczególnie w dolinach rzek i cieków wodnych oraz 

dawnych traktów komunikacyjnych. Wiele zlokalizowanych tu obiektów ma wartość poznawczą. 
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8. NATURALNA ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA NA DEGRADACJĘ ORAZ JEGO ZDOLNOŚĆ 

DO REGENERACJI 

Naturalna odporność środowiska określa jego progowe możliwości użytkowania, w 

wyniku której nie dochodzi do nieodwracalnych zmian (degradacji środowiska), bądź niedostają 

jeszcze uruchomione procesy prowadzące do utraty walorów  (przyrodniczych i użytkowych) 

przez środowisko lub deregulacji w jego funkcjonowaniu (załamania równowagi przyrodniczej). 

O ogólnej odporności na degradację decydują takie elementy środowiska naturalnego, jak: 

rzeźba terenu, biosfera, hydrosfera oraz pedosfera. Ocena odporności środowiska 

przyrodniczego na degradację umożliwia uchwycenie tych komponentów, które cechują się 

najmniejszą odpornością na czynniki niszczące, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie 

odpowiednich środków ochrony tych elementów, determinując tym samym sposób 

zagospodarowania i użytkowania obszarów. 

8.1. ODPORNOŚĆ  LITOSFERY  

Rzeźba terenu stanowi jeden z najtrwalszych elementów środowiska, o ile nie podlega 

ona intensywnym procesom geomorfologicznym.  Z punktu widzenia potrzeb planowania 

przestrzennego istotne znaczenie posiada odporność podłoża skalnego na procesy denudacyjne 

typu ruchów masowych i procesów spłukiwania (erozji wodnej).  

Ruchy masowe (ruchy grawitacyjne) polegają na przemieszczaniu się zwietrzeliny, gleby w dół 

stoku na wskutek działania siły ciężkości. Ze względu na charakter i tempo procesu, wyróżnia 

się zjawiska: osuwania, spełzywania, odpadania, osiadania i ześlizgiwania się skał. Warunkami 

sprzyjającymi występowaniu ruchów masowych są: 

 nachylenie stoku – największy wpływ na odporność podłoża; 

 rodzaj i ułożenie skał; 

 klimat – decyduje m.in. o obecności wody w podłożu, co może zwiększyć ciężar 

zwietrzeliny i przyspieszyć jej ruch.  

W granicach administracyjnych gminy Niedźwiada tereny predestynowane do występowania 

ruchów masowych zajmują nieznaczne powierzchnie. Państwowy Instytut Geologiczny w 

ramach realizacji Projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) przygotował wstępne 

informacje dotyczące problematyki ruchów masowych na obszarze wszystkich województw, w 

tym lubelskiego. Na mapach tych zostały przedstawione zasięgi obszarów predysponowanych 

do występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane osuwiska, badane na 

przestrzeni ostatnich 30–40 lat. W ten sposób zostały wskazane rejony, gdzie nie wyklucza się 

możliwości rozwoju ruchów masowych. Rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów 

zagrożonych ruchami na obszarze gminy Niedźwiada, planowane jest na lata 2019 – 2022 w 

ramach realizowanego projektu p.n. „System Osłony Przeciwosuwiskowej” przez Państwowy 

Instytut Geologiczny. W związku z powyższym, na dzień sporządzania zmiany studium dla 

terenu gminy Niedźwiada, brak jest rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz terenów, na których występują te ruchy, a jedynym źródłem informacji o ruchach 

masowych na terenie gminy jest poglądowa mapa osuwisk i obszarów predestynowanych do 

występowania ruchów masowych w województwie lubelskim, z której wynika lokalizacja 

terenów predestynowanych do występowania ruchów masowych ziemi. W okolicy Górki 

Lubartowskiej dolina Wieprza zaznacza się krawędzią o wysokości względnej ok. 5 – 8 m i 
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spadkach terenu do 10%. Strefa krawędziowa zagrożona jest erozją i wymaga zabiegów 

przeciwerozyjnych. 
 

W dolinie rzeki Wieprz i Piskornica, którą tworzą przede wszystkim torfy niskie, namuły 

torfiaste oraz piaski i mułki (mady) rzeczne, występują tereny pokryte nienośnymi gruntami 

organicznymi oraz słabonośnymi osadami rzecznymi o skrajnie niekorzystnych warunkach 

wilgotnościowych. Niekorzystne dla zabudowy grunty holoceńskie (organiczne, nawodnione, 

nieskonsolidowane) występują także w obniżeniach terenu. Największe obniżenia znajdują się w 

północnej części gminy oraz w części południowej - pomiędzy wsią Tarło, a  Berejów. 
 

 

Istotnym problem w rolnictwie w gminie Niedźwiada jest erozja gleb. Ocenia się, iż na terenie 

gminy 86% gruntów ornych to grunty bardzo podatne i podatne na ryzyko wystąpienia suszy. 
 

Tabela 3. Podatność gleb na susze na terenie gminy Niedźwiada 

Kategoria gleby 
powierzchnia gruntów ornych 

[ha] 

udział % w gruntach 

ornych 

Kategoria I – gleby bardzo lekkie  

(bardzo podatne na erozję) 
2 411,75 43,80 

Kategoria II – gleby lekkie 

(podatne) 
2 323,75 42,20 

Kategoria III – gleby średnie 

(średnio podatne) 
638,50 11,60 

Kategoria IV – ciężkie 

(mało podatne) 
132,50 2,41 

Źródło: System monitoringu suszy rolniczej 

Na odpadanie i obrywanie narażone są ściany wyrobisk poeksploatacyjnych. Na terenie gminy 

Niedźwiada występują udokumentowane złoża kopalin tj. kruszywa naturalne, piaski 

formierskie, bursztyn, osady glaukonitowe, węgiel kamienny. Dla 5 z nich wyznaczone zostały 

obszary górnicze, z których status aktualny posiadają 3, a mianowicie: Górka Lubartowska – 

Niedźwiada; Niedźwiada Kolonia – Pole 1, Niedźwiada Kolonia – Pole 2 w ramach złoża 

Niedźwiada Kolonia oraz Górka Lubartowska VIII. Dodatkowo 4 złoża kopalin mają wyznaczone 

aktualne tereny górnicze: Górka Lubartowska VI, Górka Lubartowska – Niedźwiada, Niedźwiada 

Kolonia oraz Górka Lubartowska VIII. 

Proces spłukiwania (ablacja) polega ma wymywaniu zwietrzeliny i gleby oraz ich 

przemieszczeniu w dół stoku przez wodę deszczową lub roztopową. Intensywność spłukiwania 

zależy od: 

 wielkości opadu; 

 stopnia nachylenia stoku; 

 podatności zwietrzeliny; 

 pokrycia terenu. 

Spłukiwanie prowadzi do silnie niekorzystnego zjawiska tzw. erozji gleb. W granicach 

opracowania zagrożone na nią są gleby występujące wzdłuż strefy krawędziowej doliny Wieprza  

w rejonie Górki Lubartowskiej, wymagające zabiegów przeciwerozyjnych. 
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8.2. ODPORNOŚĆ BIOSFERY 

Istotnym elementem przyrodniczym analizowanego obszaru są lasy. Odporność szaty 

roślinnej na degradację zależy od odporności na degradujące działania czynników pochodzenia 

naturalnego (szkodniki, choroby) oraz od odporności na degradujące działania czynników 

pochodzenia antropogenicznego, które w znacznym stopniu uzależnione są od stanu oraz od 

wielkości zasobów leśnych. Im większa zgodność składu gatunkowego drzewostanu z 

siedliskiem, tym większa jest odporność na antropopresję i część naturalnych zagrożeń. Za 

drzewostany niezgodne z siedliskiem uznaje się te, w których gatunek liściasty jest zastąpiony 

przez sosnę lub świerk. W granicach obszaru opracowania lasy stanowią istotny element 

struktury przestrzennej gminy Niedźwiada. Są to Las Pałecki, Mitros, Wycinki, Zagaje i las 

położony na zachód od Brzeźnicy Książęcej i na zachód od Niedźwiady Kolonii. Skład gatunkowy 

drzewostanów, a zwłaszcza zawartość gatunków liściastych jest istotnym wskaźnikiem 

opisującym wrażliwość ekosystemu na degradację. przeważającym typem siedliskowym w 

lasach państwowych jest las mieszany świeży (LMśw), stanowiący ok. 58%, a następnie bór 

mieszany świeży (BMśw), stanowiący ok. 16% powierzchni. Udział gatunkowy drzew 

występujących w drzewostanach przedstawia się następująco: sosna – 77,7%, dąb - 12,2%, 

brzoza – 5,3%, olcha – 3,3%. Struktura wiekowa wykazuje przewagę drzewostanów w 

przedziale od III do V klasy wieku (tj. 41-100 lat). Zajmują one 71% powierzchni (przy czym 

najwięcej w wieku 70 lat); pozostałe odpowiednio I – II klasa wieku (1 – 40 lat) – 22%, powyżej 

V kl.w. (> 100 lat) – 7%. Przeciętny wiek drzewostanów jest stosunkowo wysoki i wynosi 62 

lata. Zasobność drzewostanów w przeliczeniu ilości surowca drzewnego na 1 ha jest wyższa od 

przeciętnej w Polsce i wynosi 224 m 3 /ha. W grupie czynników biotycznych mających wpływ na 

stan zdrowotny lasów wymienia się owady, zwierzęta łowne oraz grzyby patogeniczne, 

powodujące choroby, bądź zamieranie drzew. Skład gatunkowy drzewostanów, a zwłaszcza 

zawartość gatunków liściastych jest istotnym wskaźnikiem opisującym wrażliwość ekosystemu 

na degradację. Dominujący udział sosny w lasach gminy, sprzyja występowaniu wielu 

szkodników owadzich (brudnica mniszka, borecznik). Na szkody wywoływane przez zwierzynę 

łowną (głównie jelenie i sarny) najbardziej narażone są uprawy oraz młodniki. Z grzybów 

pasożytniczych największe zagrożenie stwarza huba korzeniowa. Zagrożenia abiotyczne są 

powodowane występującymi w ostatnich latach anomaliami pogodowymi, m.in. obniżenie 

średniorocznych opadów oraz wzrost temperatur, co istotnie zwiększa podatność lasów na 

wszelkiego rodzaju choroby. Na terenie gminy brak jest rozwiniętego przemysłu, który 

bezpośrednio powodowałby degradację lasów poprzez emisję zanieczyszczeń. Na terenie gminy 

Niedźwiada, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują duże aglomeracje miejskie 

ani zakłady przemysłowe, co istotnie wpływa na jakość lasów. Lasy liściaste są bardziej odporne 

od iglastych na zanieczyszczenia powietrza, a w strefie ich koron następuje alkalizacja kwaśnych 

opadów. Występujący na terenie gminy, w znacznej ilości drzewostan sosnowy, jest 

najodporniejszy wśród gatunków szpilkowych.  

W grupie czynników antropogenicznych, zjawiskiem zagrażającym lasom są pożary. Obszary 

leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej 

skali. Cały obszar Nadleśnictwa Lubartów, w tym obszary leśne gminy Niedźwiada zaliczają się 

do II kategorii (średniego) zagrożenia pożarowego. Stopień zapalności dna lasu zależy od składu 

runa, wilgotności nagromadzonej leżaniny i ściółki oraz rozkładu pogody w roku (głównie 

opadów atmosferycznych). Okres zwiększonej palności przypada na wczesną wiosnę po zejściu 

pokrywy śnieżnej, kiedy to występują duże ilości wysuszonych traw, krzewinek, opadłe listowie. 
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Drugi okres o zwiększonej palności występuje w okresach długotrwałej suszy. Okres zagrożenia 

pożarowego występuje od momentu uzyskania przez ściółkę wilgotności mniejszej niż 27%. 

Lokalnie duże zagrożenie może występować w sezonie letnim i jesiennym, kiedy występuje 

zwiększona penetracja lasów przez ludność zbierającą owoce runa leśnego oraz zwiększony 

ruch turystyczny. 

8.3. ODPORNOŚĆ PEDOSFERY 

Odporność pokrywy glebowej analizuje się dla potrzeb planowania przestrzennego 

głównie pod kątem jej podatności na erozję wodną, erozję wietrzną, degradację chemiczną oraz 

zmiany stosunków wodnych. Są to zagrożenia typu obszarowego, mogące istotnie determinować 

sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu.  

Potencjalne zagrożenie erozją wodną zależy od nachylenia terenu, właściwości fizycznych gleb, 

częstotliwości i intensywności opadów, a także od sposobu użytkowania gruntów. Grunty 

narażone na erozję wodną znajdują się w strefie krawędziowej doliny Wieprza w okolicach 

miejscowości Górka Lubartowska. 

Obszar gminy Niedźwiada narażony jest na występowanie erozji wietrznej. Czynnikami 

kształtującymi nasilenie tej erozji są: podatność materiału glebowego na wywiewanie, 

wilgotność gleby, prędkość wiatru, położenie w terenie, czas i sposób prowadzenia zabiegów 

uprawowych oraz stopień pokrycia roślinnością. W obszarze objętym analizą natężenie erozji 

jest zróżnicowane. Obszary narażone są na silną deflację, kształtującą się na poziomie powyżej 

30 t/ha/rok, występują głównie na terenach o ubogich glebach piaszczystych w niezalesionych 

częściach gminy. W dolinach rzek występuje deflacja słaba, nieprzekraczająca 15 t/ha/rok, 

natomiast na pozostałej części gminy zagrożenie deflacją jest średnie - na poziomie 15 - 30 

t/ha/rok. Obszary narażone na silną deflację znajdują się w okolicach miejscowości Pałecznica – 

Kolonia oraz na południe od miejscowości Brzeźnica Bychawska.  

Na terenie gminy Niedźwiada dominują gleby brunatne (wyługowane i kwaśne), które zajmują 

powierzchnię ok. 53% użytków rolnych. Znaczenie gospodarcze mają także gleby 

pseudobielicowe, tworzące kompleks ok. 19% zasobów. Natomiast gleby bielicowe, występujące 

na małych powierzchniach, głównie pod lasami, zajmują ok. 11% użytków rolnych w gminie. Na 

niewielkich obszarach spotykane są również mady (w dolinach rzek), a także gleby torfowe, 

murszowo - torfowe, mułowo-torfowe i glejowe (głównie w dolinach i zagłębieniach terenu). 

Pod względem odporności na degradacje pola uprawne zaliczane są do najmniej odpornych 

elementów środowiska. Na zmniejszanie odporności gruntów na tym terenie wpływa 

monokulturowość upraw. Gleby te są szczególnie podatne na erozję wodą powodującą 

niszczenie wierzchnich, a często i głębszych warstw, poprzez wypłukiwanie cząstek glebowych i 

składników mineralnych do wód powierzchniowych. 

W gminie Niedźwiada dominują gleby średnie i słabe zaliczane do 5 (żytni dobry) i 6 (żytni 

słaby) kompleksu przydatności rolniczej gleb. W przeważającej części są to gleby o małych (90 – 

125 mm) i średnich (125 – 170 mm) zasobach wody potencjalnie dostępnej. Oznacza to 

odpowiednio małe i średnie możliwości retencjonowania wody w glebie, a jednocześnie małą i 

średnią odporność na modyfikację stosunków wodnych. Wysokie zasoby wody potencjalnie 

dostępnej (170 – 300 mm) cechują gleby znajdujące się w dolinach rzecznych. Gleby te cechują 
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się odpowiednio dużymi możliwościami retencjonowania wody w glebie, a jednocześnie znaczną 

odpornością na modyfikację stosunków wodnych w gminie.  

8.4. ODPORNOŚĆ HYDROSFERY 

Hydrosfera stanowi geokomponent najbardziej wrażliwy i najbardziej narażony na 

przekształcenia i degradację. O odporności środowiska wodnego na zanieczyszczenia w głównej 

mierze decydują takie czynniki, jak: wielkość przepływu wód płynących, spadek podłużny 

koryta, roczna i wieloletnia amplituda przepływów, stan obudowy biologicznej koryt rzecznych 

oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń dopływających do odbiornika. 

Cieki wodne na terenie gminy (poza Wieprzem cechującym się największą zdolnością 

do samooczyszczania ze względu na znaczne wielkości przepływu kształtującego się na 

poziomie 22,4m3/s), z uwagi na minimalne przepływy, są bardzo podatne na zanieczyszczenia. 

W przypadku rzeki Piskornicy przepływy kształtują się na poziomie poniżej 0,5 m3/s. 

Istotnym problemem są niekontrolowane zrzuty ścieków nieoczyszczonych. Gmina 

posiada oczyszczalnię ścieków, która zlokalizowana jest w miejscowości Tarło o przepustowości 

130 m3/dobę. W roku 2017 długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 22,4km, do której 

przyłączonych było 260 budynków. Według danych GUS, w roku 2017 korzystało z niej 1101 

osób. Uzupełnieniem systemu kanalizacji są zbiorniki bezodpływowe, których w roku 2017 

funkcjonowało 1585 sztuk oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 21 sztuk. Liczba 

odprowadzanych i oczyszczonych ścieków komunalnych w ciągu roku wynosi przeciętnie  

ok. 23 dam3, co stanowi o wskaźniku wykorzystania mocy przerobowej oczyszczalni rzędu 48% 

(zapas mocy przerobowej stanowi ok. 70m3/dobę). W skali gminy Niedźwiada z sieci kanalizacji 

sanitarnej w roku 2017 korzystało 908 osób, stanowiąc zaledwie 14,5% mieszkańców gminy 

podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci kanalizacyjnej w relacji 

do długości sieci wodociągowej jest przeciętny i wynosi tyle co średnio dla województwa oraz 

dla powiatu lubartowskiego - 0,3. 

Wielkość zagrożenia jakości wód podziemnych zależy od głębokości ich występowania, 

stopnia izolacji od powierzchni terenu przez utwory słaboprzepuszczalne, sposobu użytkowania 

terenu i położenia ognisk zanieczyszczeń. O skali potencjalnego zagrożenia pierwszego poziomu 

wodonośnego, decyduje stopień przepuszczalności utworów powierzchniowych. Wydzielonym 

klasom przepuszczalności skał i gruntów przypisano orientacyjne współczynniki filtracji 

(opracowane wg danych Z. Pazdro, 1983). Zróżnicowanie przepuszczalności skał wg wielkości 

współczynnika filtracji daje możliwość porównywalnej oceny ilościowej prędkości poruszania 

się wody w skale, w warunkach pełnego nasycenia wodą. 
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Tabela 4. Przepuszczalność utworów powierzchniowych 

Przepuszczalność 

Rodzaj 

utworów 

geologicznych 

Współczynnik 

filtracji (m/s) 

Współczynnik 

przepuszczalności 

(darcy) 

Występowanie utworów  

na obszarze gminy 

średnia 

piaski i skały lite 

silnie 

uszczelnione 

10-5 - 10-4 1 - 10 

duże obszary koncentrują 

się na południe od 

Niedźwiady – Kolonii, na 

wschód od Górki 

Lubartowskiej oraz na 

zachód od doliny 

Piskornicy 

słaba gliny i pyły 10-6 - 10-5 0,1 - 1 

największe obszary 

koncentrują się w 

północnej części obszaru – 

w okolicach Brzeźnicy 

Leśnej  

i na południe od tej 

miejscowości, a także  

w południowo wschodniej 

części gminy 

zmienna 
grunty 

organiczne 
10-3  - 0 0,1- 100 

dolina Piskornicy, 

zagłębienia bezodpływowe 

zróżnicowana 
grunty 

antropogeniczne 

brak 

przepuszczalności 
 

obszary jednostek 

osadniczych 

bardzo słaba 

skały lite, słabo 

uszczelnione i 

iły 

<10-8 <0,001 

w dolinie rzeki Wieprz 

oraz  

w południowej części 

gminy,  

w okolicach miejscowości 

Pałecznica – Kolonia i 

Tarło – Kolonia 

Źródło: Mapa hydrograficzna Polski 

W oparciu o cechy strukturalne oraz stopień uszczelnienia gruntów, na terenie gminy 

wyróżniono 5 klas przepuszczalności utworów powierzchniowych, a mianowicie: średnią, słabą, 

zmienną, zróżnicowaną i bardzo słabą. Największe powierzchniowo obszary zajmują utwory o 

średniej przepuszczalności obejmujące grunty piaszczyste tj. piaski drobnoziarniste, 

równomiernie uziarnione i lessy. Słabą przepuszczalnością odznaczają się piaski pylaste, 

gliniaste, muły i piaskowce, koncentrację których obserwuje się w północnej części obszaru – w 

okolicach Brzeźnicy Leśnej i na południe od tej miejscowości, a także  

w południowo wschodniej części gminy. Przepuszczalnością zmienną odznaczają się grunty 

organiczne, cechujące się zmiennymi warunkami przepuszczalności, w zależności od ich 

nawilgotnienia. W warunkach dużego nawilgotnienia grunty te stają się praktycznie 

nieprzepuszczalne, natomiast w okresach suchych charakteryzują się korzystnymi warunkami 

przepuszczalności. Grunty tej klasy przepuszczalności cechują utwory wyścielające dna dolin 
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rzecznych oraz zagłębienia bezodpływowe. Zróżnicowaną przepuszczalnością charakteryzują 

się grunty antropogeniczne, silnie przeobrażone przez człowieka. Są to głównie obszary pod 

zabudową, placami i drogami. Bardzo słabą przepuszczalnością odznaczają się łupki ilaste i iły, 

występujące fragmentarycznie na terenie gminy.  

Obszar objęty zmianą Studium znajduje się w zasięgu oddziaływania Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 407 (Chełm – Zamość). Stopień zagrożenia wód podziemnych, określany jako 

czas pionowej migracji zanieczyszczeń do GZWP wynosi powyżej 25 lat, co świadczy o 

niewielkim zagrożeniu tych wód zanieczyszczeniami.  

Zagrożenie powodziowe 

Tereny w zachodniej części gminy Niedźwiada, położone w dolinie rzeki Wieprz,  stanowią 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią, powodując wysokie zagrożenie znacznych 

przestrzeni i ludności, znaczne niebezpieczeństwo strat materialnych, a temu zjawisku mogą 

towarzyszyć zagrożenia epizootyczne i epidemiologiczne. Ze strony rzeki Wieprz zagrożona 

powodzią jest w szczególności Górka Lubartowska – miejscowość intensywnie zabudowana, w 

mniejszym stopniu Pałecznica oraz Pałecznica – Kolonia. W przeważającej części obszary 

zalewowe stanowią obszary użytków zielonych położonych w dolinie rzeki. Zagrożenie 

powodziowe występujące na terenie gminy stwarzają w głównej mierze spływające wody rzeki 

Wieprz oraz jego dopływów. Skutkiem długotrwałych i intensywnych opadów deszczu 

i roztopów śniegu jest gwałtowne wezbranie wód w rzece, co powoduje powstanie fali 

powodziowej. Zagrożenie dla otoczenia stanowi niedostateczny stan techniczny budowli 

hydrotechnicznych okresowo piętrzących wodę, tj. zły stan rowów wywołany brakiem 

konserwacji i właściwej eksploatacji, nieprawidłowo eksploatowana infrastruktura melioracyjna 

i techniczna, niewłaściwa regulacja i udrażnianie koryt rzek. 

8.5. ODPORNOŚĆ ATMOSFERY 

Gmina Niedźwiada nie posiada znaczących źródeł przemysłowych do emisji 

zanieczyszczeń, również komunikacja samochodowa nie stanowi znaczącego obciążenia dla 

powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczeń są kotłownie węglowe i paleniska gospodarstw 

domowych. Ten rodzaj zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest o tyle istotny, iż ze 

względu na niewielką wysokość emitorów, znajduje się w przyziemnej warstwie powietrza. 

Jednak ze względu na dość dobre warunki przewietrzania terenu gminy związane z 

ukształtowanie terenu ocenia się, iż odporność powietrza na tym terenie na degradacje jest 

wysoka. 

9. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

9.1. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

W zakresie jakości powietrza oraz emitowanych do niego zanieczyszczeń nie ma 

możliwości dokładnego oszacowania danych m.in. ze względu na brak punktów monitoringowych 

jakości powietrza. W związku z tym analiza została oparta o dane udostępnione przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie i zawarte w „Ocenie jakości powietrza w 

województwie lubelskim za 2017 rok” oraz badania i analizy przeprowadzone w ramach 

opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niedźwiada”.  
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Tabela 5. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia 

Nazwa 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

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

Strefa 

lubelska 
A A A C A A A A A C A A 

Źródło: Ocena Jakości Powietrza w Województwie Lubelskim za 2017 r. 

Tabela 6. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

roślin 

Nazwa strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NOx O3 

Strefa lubelska A A A 

Źródło: Ocena Jakości Powietrza w Województwie Lubelskim za 2017 r. 
 

Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomu 

docelowego kadmu, arsenu, niklu strefę lubelską zaliczono do klasy A. Jak wynika z danych WIOŚ 

w Lublinie, strefę lubelską, według kryterium ochrony zdrowia, zaliczono do klasy C z uwagi na 

przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Stan jakości 

powietrza w gminie Niedźwiada kształtowany jest przede wszystkim przez:  

 rozproszone źródła ciepła: lokalne kotłownie w budynkach użyteczności publicznej oraz 

indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej. Na terenie gminy brak jest zbiorczej 

sieci ciepłowniczej. Źródła tzw. „niskiej emisji” stanowią w gminie indywidualne systemy 

grzewcze oraz niewielkie kotłownie pracujące na potrzeby budynków użyteczności 

publicznej. Większość gospodarstw domowych zaopatrywanych jest w ciepło ze źródeł 

indywidualnych opalanych paliwami stałymi, głównie węglem i drewnem. 

 komunikację samochodową. W całej gminie ruch pojazdów samochodowych ma 

umiarkowane natężenie. O wielkości emisji liniowej decydują zanieczyszczenia pochodzące 

z tras komunikacyjnych. Główny szkielet komunikacyjny tworzą drogi wojewódzkie: nr 815 

relacji Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów (klasy G) i nr 821 relacji Klementynów – 

Ostrów Lubelski (klasy Z). Dodatkowo na terenie gminy przebiegają drogi powiatowe:  

nr 1253L, nr 1551L, nr 1553L, nr 1554L, nr 1555L, nr 1556L oraz drogi gminne. Substancje 

emitowane z silników pojazdów wpływają na jakość powietrza szczególnie w najbliższym 

otoczeniu dróg. 
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Rycina 10. Obszary przekroczeń zanieczyszczeń powietrza w 2017 r. 

 

 

Źródło: Ocena jakości powietrza województwa lubelskiego za rok 2017, WIOŚ 2018 

 

Analiza przeprowadzonych obliczeń i modelowania stężeń pyłu PM10 w strefie lubelskiej, 

wskazała przekroczenia poziomu zanieczyszczeń na obszarze gminy Niedźwiada w pobliżu 

miejscowości Niedźwiada i Niedźwiada Kolonia oraz Brzeźnica Bychawska, Klementynów, a 

także Pałecznica.  

Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Obszar gminy objęty jest programem gazyfikacji 

opracowanym dla zespołu gmin: Lubartów, Serniki, Niedźwiada, Uścimów, miasto i gmina 

Ostrów Lubelski. Program gazyfikacji powyższych terenów oparty został na istniejącym 

gazociągu wysokiego ciśnienia Dn = 500mm, Pn = 5,5 MPa Drewniki – Felin oraz planowanym 

odgałęzieniu Dn = 200/150 mm, Pn = 5,5 MPa Samoklęski – Lubartów. 

Obszar gminy Niedźwiada charakteryzuje się stosunkowo dobrą jakością powietrza 

atmosferycznego, na co wpływ ma niewątpliwie rolniczy charakter gminy, a także brak 

przemysłu, który stanowiłby główne źródło generowania związków zanieczyszczających 

powietrze atmosferyczne.   

9.2. STAN CZYSTOŚCI HYDROSFERY 

Na terenie gminy Niedźwiada, znajduje się 5 JCWP. Stan/potencjał ekologiczny JCWP 

klasyfikowany jest w pięciostopniowej skali, ustalonej wg wskaźników biologicznych, 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych (klasa I - stan bardzo dobry, klasa II - stan dobry, 

klasa III - stan umiarkowany, klasa IV - stan słaby, klasa V - stan zły). Pojęcie stanu 

ekologicznego odnosi się do JCWP naturalnych, do JCWP silnie zmienionych i sztucznych stosuje 

się pojęcie potencjału ekologicznego.  
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Tabela 7. Informacja o stanie ekologicznym, celach środowiskowych i działaniach dla 

JCWP znajdujących się w obszarze opracowania  
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 źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Gospodarki Wodnej dorzecza Wisły 
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Ocena jakości wód podziemnych polega na ocenie stanu ekologicznego jednolitych części wód 

podziemnych. Oceniany jest stan chemiczny oraz stan ilościowy wód podziemnych. Ocena stanu 

chemicznego mówi o aktualnej jakości wód, w oparciu o zestaw wskaźników fizykochemicznych 

oraz chemicznych. Obszar objęty projektem Studium znajduje się w obrębie  jednolitej części 

wód podziemnych JCWP nr 75. Ocena stanu JCWP nr 75 wykazała, że stan jakościowy oraz 

ilościowy jest dobry, a ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Użytkowe poziomy wodonośne występujące na terenie JCWPd nr 75, znajdują się w zasięgu 

oddziaływań zakładów przemysłowych skupionych w obrębie większych miejscowości:  

 Miasto Ryki – do potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych zaliczyć tu można 

m. in. Spółdzielnię Mleczarską (produkcja serów, serwatki w proszku), Z.P.O.W. „Polski 

Ogród” (przetwórstwo owocowo-warzywne), JUWENT s.c. (produkcja urządzeń 

klimatycznych i wentylacyjnych) oraz kilkanaście mniejszych zakładów różnej branży.  

 Miasto Radzyń Podlaski – na terenie miasta potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń 

mogą być: Spółdzielcza Mleczarnia "SPOMLEK", Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej 

"SIMENA", Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM", Chłodnia owocowo-warzywna 

"BIMIZ FOOD" sp. z.o.o..  

 Miasto Lubartów – niewielkie zakłady przemysłu: spożywczego, szklarskiego, materiałów 

budowlanych, odzieżowego, metalowego, skórzanego, meblarskiego i zakłady drukarskie.  

 Miasto Dęblin - Wojskowe Zakłady Inżynieryjne – przemysł metalowo-maszynowy, 

Wojskowe Zakłady Lotnicze – działalność remontowa, naprawy profilaktyczne i awaryjne 

wojskowych i cywilnych samolotów, ALLMIZ – producent mrożonych owoców i warzyw, 

SANCHEM – producent środków chemicznych do mycia i dezynfekcji. 

Jak wynika z powyższego, na terenie gminy Niedźwiada brak jest inwestycji, które mogłyby 

stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń dla środowiska wodno – gruntowego.  

Na terenie gminy Niedźwiada nie ma zlokalizowanych punktów monitoringu jakości wód 

podziemnych prowadzonych przez WIOŚ. Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych 

JCWPd 75 dostępnych do zagospodarowania kształtuje się na poziomie 6,1% (600 431 m3/d). 
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Tabela 8. Informacja o stanie ekologicznym, celach środowiskowych i działaniach dla 

JCWPd znajdujących się w obszarze opracowania  
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źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Gospodarki Wodnej dorzecza Wisły 

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie 

dokonał oceny obszarowej jakości wody na terenie powiatu lubartowskiego, w tym szacowania 

elementów ryzyka zdrowotnego konsumentów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Lubartowie objął nadzorem sanitarnym 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Niedźwiada, są to: 

 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zabielu, 

 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kolonii Tarło, 

 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Górce Lubartowskiej. 

Szczegółowe wyniki badań jakości wody w wodociągach gminnych przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 9. Jakość wody do picia na terenie gminy Niedźwiada. 

Nazwa 

wodociągu 

Produkcja 

wody w 

m3/d 

Liczba 

ludności 

zaopatrywanej 

w wodę 

Jakość wody 

na dzień 

31.12.2016r. 

Przekroczone 

wartości 

dopuszczalnych 

parametrów 

postępowanie 
Działania 

naprawcze 

Zabiele 244,98 3652 
Przydatna 

do spożycia 

Ogólna liczba 

mikroorg. w 

22±2ºC po 72h, 

żelazo 

(946±95µg/l)- 

dopuszczalne 

200µg/l, 

Mętność 

(1,6-4,42NTU)- 

dopuszczalne 

1NTU. 

Nie jest 

prowadzone. 

Dezynfekcja 

i płukanie 

sieci 

wodociągowej. 

Prowadzona 

kontrola 

wewnętrzna.  
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Nazwa 

wodociągu 

Produkcja 

wody w 

m3/d 

Liczba 

ludności 

zaopatrywanej 

w wodę 

Jakość wody 

na dzień 

31.12.2016r. 

Przekroczone 

wartości 

dopuszczalnych 

parametrów 

postępowanie 
Działania 

naprawcze 

Kolonia 

Tarło 
186,50 2230 

Przydatna 

do spożycia 

Przekroczeń 

nie 

stwierdzono.  

Nie jest 

prowadzone. 

Prowadzona 

kontrola 

wewnętrzna.  

Górka 

Lubartowska 
38,16 525 

Przydatna 

do spożycia 

Przekroczeń 

nie 

stwierdzono.  

Nie jest 

prowadzone. 

Prowadzona 

kontrola 

wewnętrzna.  

Źródło: Ocena obszarowa jakości wody na terenie powiatu lubartowskiego za 2016 rok, PSSE 
Lubartów 

Pod względem hydrologicznym obszar analizy położony jest w obszarze występowania 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka Lubelska Chełm – Zamość, dla 

którego przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. Stopień zagrożenia wód 

podziemnych, określany jako czas pionowej migracji zanieczyszczeń do GZWP, blisko połowę 

powierzchni gminy cechuje się średnim stopniem zagrożenia na zanieczyszczenia – centralna, 

południowo – zachodnia i wschodnia część gminy. Czas pionowej migracji zanieczyszczeń 

wynosi 5-25 lat.2 Małym stopniem zagrożenia na zanieczyszczenia cechuje się północna, 

północno – zachodnia oraz południowo – wschodnia część gminy Niedźwiada, gdzie czas 

pionowej migracji zanieczyszczeń wynosi powyżej 25 lat. Dużym zagrożeniem na 

zanieczyszczenia, o czym świadczy czas pionowej migracji zanieczyszczeń wynosi poniżej 5 lat 

cechują się obrzeża północno – wschodniej części gminy. 

Rycina 11. Stopień zagrożenia wód podziemnych na terenie gminy Niedźwiada 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ekofizjografii opracowanej dla Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

                                                           
2  Dokumentacja hydrologiczna dla ustanowienia stref ochronnych czwartorzędowego zbiornika obszaru wód podziemnych 

GZWP nr 406 
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9.3. STAN CZYSTOŚCI PEDOSFERY 

Na terenie gminy Niedźwiada największe zagrożenie dla jakości gleb, stwarza nadmierne 

stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Według Programu zrównoważonego 

rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie lubelskim, gleby obszaru analizy 

cechują się umiarkowanym zakwaszeniem (% gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych kształtuje się 

na  poziomie 80 - 100%). Zakwaszenie gleby ogranicza możliwości produkcyjne, a także sprzyja 

uaktywnianiu się związków toksycznych. Nadmierne zakwaszenie gleb jest czynnikiem 

zmniejszającym efektywność stosowania większości zabiegów agrotechnicznych, a zwłaszcza 

nawożenia mineralnego, co powoduje znaczne zmniejszenie plonów. Gleby gminy wykazują 

stosunkowo duże wyczerpanie ze składników mineralnych na poziomie 61-80% fosfor, 41-60% 

potas i 80-100% magnez. Dodatkowo gleby w pasach drogowych tras komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu, znajdują się pod wpływem zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.: metale ciężkie, 

chlorki i fenole. Do takich tras zaliczyć należy drogi wojewódzkie: nr 815 Lubartów – Parczew, w 

dalszej kolejności nr 821 i drogi powiatowe oraz lokalne drogi gminne. 

9.4. JAKOŚĆ KLIMATU AKUSTYCZNEGO  

Hałas stanowi uciążliwość środowiskową uznawaną za jeden z ważniejszych powodów 

pogarszania się standardów życia mieszkańców. Największy wpływ na klimat akustyczny na 

analizowanym terenie ma hałas komunikacji drogowej. W obszarze analizy największą 

uciążliwość akustyczną stanowią drogi wojewódzkie nr 815 i 821. Układ uzupełniający stanowią 

drogi powiatowe łączące wzajemnie ważniejsze miejscowości w obszarze gminy, a także łączące 

gminę z sąsiednimi gminami. Lokalne źródła hałasu na terenie gminy stanowią także drobne 

zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz sezonowo maszyny rolnicze pracujące 

na polach. Dodatkowo źródłem hałasu obciążającym klimat akustyczny jest ruch kolejowy w 

rejonie linii kolejowej nr 30 relacji Lublin-Siedlce. 

W 2015 roku na terenie powiatu lubartowskiego prowadzony był monitoring hałasu na drogach 

publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub procentowym 

udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, dla średniego dobowego ruchu 

przekraczającego 5 tys. pojazdów. W granicach gminy Niedźwiada, badaniami została objęta 

droga wojewódzka nr 815 na odcinkach: Żminne – Klementynów oraz Klementynów – Lubartów 

oraz droga 821 na odcinku Klementynów – Ostrów Lubelski. Na podstawie generalnego pomiaru 

natężenia ruchu drogowego z 2015 roku przeprowadzonego na drogach wojewódzkich można 

stwierdzić, że najwyższe wartości SDR (średni dobowy ruch) zanotowano na drodze nr 815 na 

odcinku Klementynów – Lubartów, gdzie SDR wyniósł 5700 poj./d., natomiast na odcinku 

Żminne – Klementynów 2274 poj./d. Na drodze wojewódzkiej nr 821 na odcinku Klementynów 

– Ostrów Lubelski SDR wyniósł 1150 poj./d. W porównaniu do roku 2010 istotne zmiany, jeśli 

chodzi o wielkość natężenia ruchu drogowego, dotyczyły drogi wojewódzkiej nr 815 na odcinku 

Klementynów - Lubartów, dla którego wartości SDR zwiększyły się z 5281 w 2010 roku do 5700 

poj./d w roku 2015. Na pozostałych odcinkach dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę 

Niedźwiada, ruch pojazdów samochodowych wzrósł nieznacznie.  

Na terenie opracowania nie ma zlokalizowanych obiektów produkcyjnych o wysokim stopniu 

uciążliwości ze względu na emisję hałas. 
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Poziomy dopuszczalne hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz.112). 

Projekt zmiany Studium wprowadza tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w miejscowościach: 

Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Pałecznica Kolonia, Pałecznica, Tarło, 

Brzeźnica Książęca oraz Brzeźnica Leśna, kwalifikowane jako tereny chronione. 

9.5. PROMIENIOWANIE ELEKTROENERGETYCZNE 

Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia, które emitują fale 

elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 do 300 

MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w środowisku naturalnym. Do głównych, 

sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych stanowiących zagrożenie dla środowiska 

należą:  

– linie i stacje elektroenergetyczne – źródła pól elektrycznych i magnetycznych o 

częstotliwości 50 Hz; 

– instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne – urządzenia 

wytwarzające pola elektromagnetyczne o częstotliwości od ok. 0,1 MHz do ok. 100 GHz. 

Sieć elektroenergetyczna na terenie Niedźwiada zasilana jest z dwóch punktów GPZ 110/15kV 

Lubartów oraz z GPZ 110/15kV Parczew. Na terenie gminy znajduje się linia 15kV zaopatrująca 

w energię elektryczną miejscowość Pałecznica oraz kilkadziesiąt napowietrznych stacji 

transformatorowych. Całkowita długość linii SN wynosi około 60 km a jej stan oceniany jest jako 

dobry i wystarczający by obecnie zapewnić dostawy energii mieszkańcom gminy.  

Gmina Niedźwiada objęta jest badaniami promieniowania elektromagnetycznego (PEM). W 

2016 roku badania przeprowadzone zostały w 1 punkcie pomiarowym. Średnia arytmetyczna 

zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 

elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz 

uzyskanych dla punku pomiarowego wyniosła 0,18 V/m i była zdecydowanie niższa od wartości 

dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, WIOŚ w Lublinie 

nie stwierdził istnienia obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku na terenie całego województwa lubelskiego, w tym gminy 

Niedźwiada. Prognozy wskazują na dotrzymanie obowiązujących norm środowiskowych także 

w najbliższych latach. Ograniczenie uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego 

powinno sprowadzać się do:  

 analizy wpływu na środowisko nowych obiektów emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne (na etapie wydawania decyzji), 

 zobowiązaniu inwestorów do pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu 

promieniowania w otoczeniu stacji bądź linii (lokalizacja nowych obiektów związanych z 

przebywaniem ludzi).  

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany Studium, przez teren gminy Niedźwiada planuje się 

realizację elektroenergetycznej sieci przesyłowej 110kV.  

Prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarne regulują, iż w 

obrębie promieniowania elektromagnetycznego pozostawia się „pas techniczny” z 
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ograniczeniami w użytkowaniu (ograniczenia dot. przebywania ludzi) w celu ochrony ludzi i 

środowiska. 

10. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Do dnia uchwalenia projektu Studium, na terenie gminy Niedźwiada obowiązuje Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 

XXIII/97/04 z dnia 29 września 2004 r. zmienionego uchwałami Nr XII/48/07 z dnia 23 

listopada 2007 r., Uchwałą Nr XVIII/127/12 z dnia 27 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr 

XV/107/16 z dnia 2 czerwca 2016 roku. W dokumencie wyodrębnione zostały główne elementy 

struktury funkcjonalno-przestrzennej, którymi są:  

 Ośrodek Gminny rozbudowany i modernizowany. Na nowych rozwojowych terenach 

zakłada się możliwość lokalizacji większych obiektów handlowo – usługowych 

wymagających obsługi parkingowej oraz lokalizacji budownictwa mieszkaniowego. 

 Funkcja produkcyjno-magazynowa wykorzystująca potencjał istniejącej linii kolejowej 

zlokalizowana w Tarle – w miejscowości będącej najważniejszym ośrodkiem 

wspomagającym rozwój ośrodka gminnego.  

 Istniejąca sieć osadnicza rozwijana w oparciu o istniejące rezerwy terenowe z możliwością 

realizacji funkcji agroturystycznej i letniskowej.  

 Wielofunkcyjna strefa rozwoju przedsiębiorczości wraz z towarzyszącymi jej usługami oraz 

urządzeniami technicznymi w północno-zachodniej części gminy, w obszarze położonym na 

północ od wsi Górka Lubartowska.  

 Tereny i obiekty rekreacji obejmujące: dolinę rzeki Wieprz, ośrodki rekreacyjne wraz z 

projektowanym zbiornikiem wodnym na rzece Piskornicy i w rejonie istniejącego zbiornika 

w Pałecznicy.  

 Przyrodnicze i kulturowe obszary i obiekty prawnie chronione oraz wymagające 

zachowania i określenia zasad i warunków ich ochrony.  

 Zmodernizowany i rozbudowany system komunikacyjny gminy.  

Obecnie obowiązującymi na terenie gminy Niedźwiada miejscowymi planami są: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Pałecznica 

na terenie gminy Niedźwiada przyjęty uchwałą Nr XII/49/07 z dnia 23 listopada 2007 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

miejscowości Tarło Wieś, Tarło Kolonia, Klementynów, Pałecznica Kolonia przyjęty uchwałą 

Nr XXI/84/08 z dnia 30 lipca 2008 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w obrębie miejscowości Tarło Wieś, Tarło Kolonia, Klementynów, Pałecznica Kolonia  

w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa przyjęta uchwałą  

Nr XIX/132/12 z dnia 30 listopada 2012 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości 

Pałecznica na terenie gminy Niedźwiada w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy 

bezpieczeństwa przyjęta uchwałą nr XIX/130/12 Rada Gminy Niedźwiada z dnia 30 

listopada 2012 r. 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach 

miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, 

Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada przyjęty uchwałą  

Nr XIX/121/16 z dnia 7 października 2016 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada, części 

miejscowości Pałecznica i w zakresie lokalizacji ropociągu przyjęty Uchwałą Nr II/3/18 

Rady Gminy Niedźwiada z dnia 3 grudnia 2018 r. 

Część zmian wprowadzanych projektem Studium, a właściwie zdecydowana większość, znajduje 

się w obszarach objętych ustaleniami obowiązujących planów miejscowych, co szczegółowo 

pokazuje poniższa rycina. W przypadku obszarów polegających na: powiększeniu zabudowy 

zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Pałecznica Kolonia, Brzeźnica 

Książęca, znajduje się poza obszarem obowiązywania mpzp. Projektowana zmiana polegająca na 

wprowadzeniu obszaru eksploatacji kopalin w miejscowości Brzeźnica Leśna, znajduje się w 

granicach uchwalonego mpzp ale nieopublikowanego. 

Na obszarach, gdzie obowiązują ustalenia mpzp, a w granicach których projekt Studium 

przewiduje zmiany przeznaczenia terenu, wskazane będzie opracowanie cząstkowych zmian w 

oparciu o pojawiające się potrzeby inwestycyjne mieszkańców i innych inwestorów, istotne dla 

rozwoju społeczno – gospodarczego gminy , 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu Studium, na obszarach gdzie brak jest 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje inwestycyjne 

będą w dalszym ciągu podejmowane na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy wyraźnie podkreślić, iż projekt zmiany Studium 

uwzględnia szereg uwarunkowań, w tym m.in. przyrodniczych, powodziowych, kulturowych itp. 

Zatem pozostawienie obszaru, będącego przedmiotem analizy bez zasad zagospodarowania 

dostosowanych do obecnych realiów społecznych i środowiskowych mogłoby potencjalnie 

doprowadzić do powstania chaosu przestrzennego. 

11. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTU STUDIUM 

 W procesie planistycznym, dotyczącym możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych, 

komercyjnych, i infrastrukturalnych, przeanalizowano zagadnienia, które mogą stanowić 

kwestie problematyczne z punktu widzenia realizacji projektowanych ustaleń projektu zmiany 

Studium. Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, aktualny stan zagospodarowania 

oraz przewidywane kierunki rozwoju i charakter projektowanych funkcji, skoncentrowano się 

na zagadnieniach opisanych poniżej, które mogą stać się potencjalnym źródłem problemów w 

zakresie ochrony środowiska tj.: 

 obiekty objęte przyrodniczą ochroną przyrody – pomnik przyrody; 

 położenie terenów objętych projektem Planu na obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 407, z czego wynika konieczność szczególnej ochrony przed możliwością 

skażenia wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów poprzez stosowanie ograniczeń i 

wskazań w zagospodarowaniu; 
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 zapewnienie ochrony ludzi i ich mienia przed zagrożeniem powodziowym poprzez 

konieczność uwzględniania ograniczeń, zakazów i nakazów w strefie szczególnego 

zagrożenia rzeki Wieprz, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przed 

powodzią; 

 istnienie w granicach analizy obiektów i obszarów objętych ochroną prawną na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 udokumentowane złoża kopalin i ich ochrona, 

 uwarunkowania krajobrazowe, 

 obszary zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych; 

 grunty rolne o wysokich klasach bonitacyjnych; 

 przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie gminy Niedźwiada w zakresie 

benzopirenu, jako efekt emisji zanieczyszczeń do powietrza z palenisk domowych oraz 

transportu oraz uciążliwość akustyczna. 

11.1. OCHRONA PRZYRODY 

Pomnik przyrody – na terenie gminy Niedźwiada za pomnik przyrody uznano lipę 

drobnolistną zlokalizowaną na terenie Parku dworskiego w Pałecznicy – Kolonii. W 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektu objętego ochroną przyrodniczą, projekt zmiany Studium 

wprowadza tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

usług, agroturystyki i rekreacji. Realizacja ustaleń zmiany Studium musi uwzględniać wszelkie 

zakazy oraz wytyczne dotyczące jego ochrony zawarte w akcie prawnym go powołującym 

(Decyzja Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa I Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 29 

grudnia1979 r. oraz Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w 

sprawie uznania za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6.11.1987 r. Nr 12 poz.. 

211 zmieniony w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 1990 r. Nr 15 poz.. 200) oraz w przepisach 

dotyczących ochrony przyrody.  

Użytki ekologiczne – na terenie gminy Niedźwiada znajdują się 2 obszary torfowisk i łąk 

położone w Lesie Pałeckim w południowej części gminy, posiadające status użytków 

ekologicznych. W sąsiedztwie użytków ekologicznych projekt dokumentu nie wprowadza 

żadnych zmian w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 

Chronione i rzadkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów - na obszarze gminy występują gatunki 

roślin i zwierząt, które objęte są ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz 

rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. W stosunku do w/w gatunków 

roślin i zwierząt niezbędne jest podjęcie działań chroniących te stanowiska, określonych w 

przepisach odrębnych. W dolinie rzeki Wieprz oraz rzeki Strugi znajdują się stanowiska z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – 91EO – Łęgi wierzbowe topolowe, olszowe i 

jesionowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w 

sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 siedlisko uznano za priorytetowe oraz wymagające ochrony w formie 

wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk. Na obszarze gminy występują ptaki 
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wymienione w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/147/WE z dnia 

30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, są to: błotniak stawowy (Circus 

aeroginosus) i błotniak łąkowy (Circus pygargus) oraz lerka (Lullula arborea). 

Z uwagi na planowany sposób zagospodarowania terenu, nie przewiduje się wystąpienia 

negatywnych skutków dla walorów przyrodniczych obszarów i obiektów objętych 

ochroną przyrodniczą. 

Przez teren gminy Niedźwiada przepływa rzeka Wieprz, stanowiąca korytarz ekologiczny rangi 

krajowej, wyznaczony w Polskiej Sieci Ekologicznej ECONET – PL. We wschodniej części gminy 

na kierunku północ – południe przepływa rzeka Piskornica, stanowiąca lokalny korytarz 

ekologiczny. Zarówno dolina rzeki Wieprz jak i dolina rzeki Piskornicy objęte są w dokumencie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego systemem ochrony 

planistycznej w postaci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Dolina rzeki Piskornicy 

stanowi lokalny korytarz ekologiczny łączący system przyrodniczy gminy z doliną rzeki 

Tyśmienicy oraz pozostałymi komponentami systemu przyrodniczego gminy Niedźwiada. 

Potrzeba ochrony systemu przyrodniczego gminy wynika z faktu, iż jest to układ przestrzenny 

ekologiczne aktywny, wiążący tereny o największych walorach przyrodniczych, wykazujący 

ciągłość przestrzenną. Zachowanie ciągłości przestrzennej systemów ekologicznych jest 

niezbędne dla ochrony i kształtowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej całego 

regionu lubelskiego. 

Projekt zmiany Studium przewiduje realizację linii energetycznej 110kV, która w niewielkim 

fragmencie we wschodniej części gminy przebiega przez system przyrodniczy gminy 

Niedźwiada. 

11.2. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 

Zlewnie wód powierzchniowych chronione są prawnie poprzez obejmowanie ich statusem 

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ochrona wód według ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu ich jak najlepszej 

jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi 

biologicznej, w szczególności przez utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na 

poziomie wymaganym w przepisach oraz doprowadzanie jakości wód co najmniej do 

wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty. 

Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie, polegającej w szczególności 

na zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na 

obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód, o czym mówi art. 98 pkt 

1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a 

także ze względu na ochronę zasobów wodnych, ustawa Prawo wodne przewiduje możliwość 

ustanowienia stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych, w których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania 

gruntów oraz korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. Obszar 

analizy znajduje się w obszarze GZWP Nr 407 Chełm – Zamość. W związku z brakiem 

odpowiedniej izolacji oraz wzmożoną eksploatacją wód podziemnych, dla obszarów szczególnie 

narażonych na degradację wód podziemnych, zwłaszcza wychodni zawodnionych utworów 
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kredowych, na podstawie art. 140 ustawy Prawo wodne dopuszcza się wprowadzenie do zasad 

zagospodarowania przestrzennego i użytkowania terenów zakazów wznoszenia obiektów 

budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe 

zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt ochrony GZWP Nr 407 

według dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla zbiornika wód „Chełm - 

Zamość” nie proponuje wprowadzenia w omawianym obszarze szczególnych ograniczeń w 

zagospodarowaniu. Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium na obszarze GZWP Nr 407 

wymagać będzie stosowania się do zasad ustalonych w projekcie Dokumentacji określającej 

warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Nr 407 (Chełm - Zamość) oraz 

dodatku do Dokumentacji hydrologicznej opracowanego w roku 2016. 

Na terenie gminy znajdują się ujęcia wody: w Górce Lubartowskiej, Zabielu, Tarle – Kolonii oraz 

w miejscowości Niedźwiada Kolonia (wyłączone z eksploatacji) i w Brzeźnicy Bychawskiej 

(pełniące obecnie rolę przepompowni). Ujęcia posiadają wyznaczoną zgodnie z ustawą Prawo 

wodne strefę ochrony bezpośredniej, w obrębie której zabronione jest użytkowanie gruntów do 

celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ujęcia wody nie mają wyznaczonej strefy 

ochrony pośredniej. Ujęcia wody posiadają rezerwy w zakresie możliwości poboru wody. Mając 

powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie 

powinna wpłynąć na jakość ujmowanej wody.   

Naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych, jest utrzymanie lub osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości 

ekologicznej cieków. Cel ten jest realizowany m. in. przez opracowanie dla każdego 

wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami. Jednym z narzędzi 

mającym na celu usprawnienie procesu osiągania celów środowiskowych jest realizacja ustaleń 

Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), który jest 

podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych jest 

ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, aby 

osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Wśród celów 

środowiskowych dla wód podziemnych wymienia się: zapobieganie lub ograniczanie 

wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa ich stanu; oraz 

ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. W myśl art. 68 ustawy Prawo 

wodne, dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie 

pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

jeżeli:  

 podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na 

stan jednolitych części wód;  

 przyczyny zmian i działań, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, 

a pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia, 

utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad 

korzyściami utraconymi w następstwie tych zmian i działań;  

 zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, nie mogą zostać osiągnięte przy 

zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, 
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ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub 

nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści. 

Zmiany, jakie wprowadza projekt dokumentu, są porozrzucane po całej gminie Niedźwiada. W 

obszarze gminy Niedźwiada wyznaczono 6 jednolitych części wód powierzchniowych, wskazane 

w Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły, przy czym jako zagrożone niespełnieniem 

celów środowiskowych oceniono jednostki: PLRW20001724754 – Dopływ spod Kolonii 

Brzeźnica Bychawska, PLRW2000172481569 Dopływ spod Gródka i PLRW200017248329 – 

Piskornica, natomiast jednostki: PLRW20001724749 – Kanał K, oraz PLRW20001724769 – 

Biłka oraz PLRW 2000192479 - Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy uznane zostały za 

niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jedynie w obszarze 

PLRW2000172481569 Dopływ spod Gródka projekt zmiany Studium nie wprowadza żadnych 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu.  

Obszar gminy Niedźwiada znajduje się w obrębie JCWPd nr 75. Przedmiotowa JCWP cechuje się 

użytkowaniem rolniczym. Stan ilościowy oraz stan chemiczny oceniony został jako dobry. 

Przedmiotowa JCWPd nie jest zagrożona pod względem utrzymania dobrego stanu. PGW nie 

przewiduje derogacji wynikającej z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zostało 

przewidziane zastosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na stan wód, w grupie 

której wymienia się: 

 działania administracyjne; 

 badanie i monitorowanie środowiska wodnego; 

 realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach 

gospodarowania odpadami; 

 sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód. 

11.3. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ 

Problemem w rozwoju przestrzennym gminy Niedźwiada jest zagrożenie powodzią 

terenów położonych w dolinie rzeki Wieprz, która biegnie z południa w kierunku północnym, 

stanowiąc zachodnią granicę gminy Niedźwiada. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej 

ocenie ryzyka powodziowego, sporządza się mapy zagrożenia powodziowego przedstawiające w 

szczególności: obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 

wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dla doliny rzeki Wieprz zostały 

sporządzone mapy zagrożenia powodziowego. Zaktualizowane obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, zostały wyznaczone zasięgiem wody stuletniej i przedstawione na rysunku zmiany 

Studium. Obejmują one otwarte tereny użytków zielonych, niekiedy położone w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego 

podlegają zakazom i ograniczeniom wynikającym z przepisów szczególnych w zakresie ochrony 

przed powodzią. Zgodnie z zasadą zapobiegania zagrożeniom poprzez planowanie przestrzenne, 

ochrona obszarów zagrożonych zalaniem musi wiązać się z zakazem zabudowy naturalnych 

terenów zalewowych, w tym dolin rzecznych.  



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

59 | S t r o n a  
 

Projekt dokumentu uaktualnia zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

Projekt dokumentu wprowadza nowe funkcje terenu poza obszarami szczególnego zagrożenia 

powodzią. 

11.4. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

 Grunty rolne i leśne podlegają ochronie przed nierolniczym i nieleśnym użytkowaniem 

na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1161).  

W myśl zapisów art. 3 ust. 1 ww. ustawy, ochrona gruntów rolnych polega na: 

 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze; 

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w 

produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych 

ziemi; 

 rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze; 

 zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych; 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

W stosunku do gruntów rolnych, szczególną ochroną objęte są grunty klas I-III, a przeznaczenie 

ich na cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

wyjątek stanowią tereny pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji 

rolniczej – tereny zabudowy zagrodowej.  

Na terenie gminy, gleby najwyższej klasy bonitacyjnej (grunty orne, użytki zielone) tj. III zajmują 

zaledwie ok. 6% użytków rolnych i są one bezwzględnie chronione przed zmianą użytkowania 

na cele nierolnicze. Obszarami wymagającymi przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze są wszystkie tereny, w obrębie których na istniejących gruntach rolnych projektuje 

się zabudowę inną niż służącą celom rolnym, w rozumieniu przepisów odrębnych. Obszary 

objęte zmianą Studium znajdują się poza terenami występowania gleb chronionych.  

11.5. TERENY ZAGROŻONE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI 

Zgodnie z art. 110a ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska starosta zobligowany jest 

do obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te 

ruchy, a także do prowadzenia rejestru zawierającego informację o tych terenach. Obowiązek 

monitorowania, przeciwdziałania i ostrzegania w zakresie zjawisk związanych z 

powierzchniowymi ruchami masowymi wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 

czerwca 2007 roku w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. nr 121, 

poz. 840). Tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

agroturystyki i rekreacji, jakie projekt zmiany Studium wprowadza w miejscowości Górka 

Lubartowska, znajdują się w sąsiedztwie obszarów predestynowanych do wystąpienia ruchów 

masowych ziemi. Dla terenów predysponowanych do występowania ruchów masowych 

wskazane jest zakazanie lokalizacji nowej zabudowy.  

11.6. OCHRONA UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN 

Ochrona zasobów kopalin określają przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Ma 

ona na celu zabezpieczenie dostępności tych zasobów w celu ich gospodarczego wykorzystania 
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w przyszłości. Rozwój eksploatacji złóż winien być uwarunkowany ochroną środowiska jak 

i całego złoża poprzez: 

 prowadzenie eksploatacji złóż z uwzględnieniem racjonalnego ich wykorzystania; 

 stosowanie technologii zapewniających ograniczenie ujemnych skutków eksploatacji złoża 

na środowisko naturalne; 

 przeciwdziałanie degradacji ziemi i krajobrazu poprzez sukcesywne prowadzenie 

rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. 

Jedną z przesłanek przystąpienia do zmiany Studium była potrzeba w zakresie uwzględnienia 

nowych uwarunkowań rozwojowych gminy,  w tym związanych z udokumentowaniem nowych 

złóż kopalin. Projekt zmiany Studium wprowadza udokumentowane nowe złoża kopalin (m.in. 

Górka Lubartowska – Niedźwiada na terenie miejscowości Brzeźnica Leśna i Niedźwiada: osady 

glaukonitowe, kruszywa naturalne oraz bursztyny), dla których wyznaczone zostały obszary 

górnicze. 

11.7. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR MATERIALNYCH 

W obszarze gminy Niedźwiada znajduje się obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków 

województwa lubelskiego, którym jest nieczytelny w układzie park dworski w miejscowości 

Pałecznica-Kolonia. Z bezpośrednim sąsiedztwie parku, projekt zmiany Studium wprowadza 

nowe tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

agroturystyki i rekreacji. Ponadto znajdują się obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków, przy czym jeden z nich tj. murowana kapliczka przydrożna w miejscowości Górka 

Lubartowska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowych terenów zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji. Mając 

powyższe na uwadze, wszelkie zmiany funkcjonalne projektowane w tych obszarach, powinny 

przyczyniać się do zachowania zabytku w stanie umożliwiającym jego funkcjonowanie w 

strukturze przestrzennej, a więc przy zachowaniu formy i gabarytów oraz innych elementów 

świadczących o zabytkowym charakterze. Prace inwestycyjne w obrębie w/w obszarów, w 

zakresie zmiany w jego bryle i układzie przestrzennym, wymagają uzgodnienia z Lubelskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ) zgodnie z przepisami prawa. 

W obszarze gminy znajdują się także stanowiska archeologiczne. Na części z nich projekt 

dokumentu wprowadza zmianę zagospodarowania terenu, dotyczy m.in. obszaru eksploatacji złóż 

kopalin, z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kV w miejscowości Górka Lubartowska (PE). Planowane w 

obrębie stanowiska archeologicznego zamierzenia inwestycyjne itp.: związane z eksploatacją 

złoża, której towarzyszą prace ziemne i przekształcenia naturalne ukształtowania, wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich. 

11.8. ŁAD PRZESTRZENNY, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU 

Ład przestrzenny, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to 

takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w 

uporządkowanych relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – 

gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne. Dostrzeganie w 

planowaniu przestrzennym gospodarczego znaczenia krajobrazu, stanowi wielką szansę dla 
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procesu budowy atrakcyjnego i konkurencyjnego obszaru, mającego wyraz krajobrazu 

zharmonizowanego.  

Na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niedźwiada przyjęte Uchwałą Nr XXIII/97/04 z dnia 29 września 2004 r. 

i zmienione uchwałami Nr XII/48/07 z dnia 23 listopada 2007 r., Nr XVIII/127/12 z dnia 27 

listopada 2012 r., Nr XV/107/15 z dnia 2 czerwca 2016 r.  

Dodatkowo na terenie gminy Niedźwiada obowiązują plany miejscowe, którymi są: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Pałecznica 

na terenie gminy Niedźwiada przyjęty uchwałą Nr XII/49/07 z dnia 23 listopada 2007 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

miejscowości Tarło Wieś, Tarło Kolonia, Klementynów, Pałecznica Kolonia przyjęty uchwałą  

Nr XXI/84/08 z dnia 30 lipca 2008 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w obrębie miejscowości Tarło Wieś, Tarło Kolonia, Klementynów, Pałecznica Kolonia  

w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa przyjęta uchwałą  

Nr XIX/132/12 z dnia 30 listopada 2012 r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości 

Pałecznica na terenie gminy Niedźwiada w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy 

bezpieczeństwa przyjęta uchwałą nr XIX/130/12 Rada Gminy Niedźwiada z dnia 30 

listopada 2012 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach 

miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, 

Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada przyjęty uchwałą  

Nr XIX/121/16 z dnia 7 października 2016 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada, części 

miejscowości Pałecznica i w zakresie lokalizacji ropociągu przyjęty Uchwałą Nr II/3/18 

Rady Gminy Niedźwiada z dnia 3 grudnia 2018 r. 

W obszarach obowiązywania planów miejscowych zagospodarowanie terenu odbywa się na 

podstawie pozwoleń na budowę. Na pozostałym terenie zagospodarowanie terenu odbywa się 

na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Prowadzenie polityki w zakresie gospodarki przestrzennej na obszarze gminy 

w oparciu o indywidualne decyzje jest praktyką niepożądaną, gdyż nie uwzględnia się wówczas 

wielu zależności pomiędzy różnymi formami zagospodarowania, w tym także koniecznych 

ograniczeń mających na celu uporządkowanie przestrzeni, ochronę gruntów rolnych i leśnych, 

zapobiegania negatywnym zjawiskom m.in. rozpraszania zabudowy mieszkaniowej. 

Dążąc do zachowania ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu należy powstrzymywać procesy 

związane z rozprzestrzenianiem się budownictwa rozproszonego i utrzymywać zwartość 

przestrzenną zabudowy, na co wskazuje projekt dokumentu.  

11.9. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Ze względu na fakt, iż w granicach gminy projekt Studium wprowadza inwestycję 

polegającą na przebiegu linii wysokiego napięcia 110kV, jest prawdopodobne, iż w 
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bezpośrednim sąsiedztwie linii natężenie pola elektromagnetycznego będzie podwyższone. Ze 

względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami odrębnymi, a także bezpieczeństwo 

i zdrowie ludzi, powyższe uwarunkowania wykluczają, możliwość realizacji budynków 

mieszkalnych oraz obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w strefach technicznych, nie 

wykluczają natomiast z możliwości dotychczasowego użytkowania rolnego. 

11.10. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium, przyczyni się do wzrostu emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, co będzie związane z powierzchniową eksploatacją kopalin, ale 

także z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów, dostarczanych na teren 

poszczególnych inwestycji dopuszczonych ustaleniami projektu Studium.  

W obszarze analizy, na podstawie faktycznego zagospodarowania, w obszarze objętym 

projektem zmiany Studium, występują tereny prawnie chronione przed hałasem, którymi są 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny mieszkaniowo – usługowe. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112).  

Tabela 10. Dopuszczalne poziomy hałasu 

L.p. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe obiekty 
i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq D 

T = 16h 

LAeq N 

T = 8h 

LAeq D 

T = 8h 

LAeq N 

T = 1h 

1.  
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2.  

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3.  

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo – usługowe 

65 56 55 45 

4.  
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 

68 60 55 45 
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1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA MIĘDZYNARODOWEGO, 

WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO UWZGLĘDNIONE W OPRACOWYWANYM 

DOKUMENCIE 

 Lokalna polityka przestrzenna gminy realizowana przez takie narzędzia, jak studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wymaga uwzględnienia 

celów środowiskowych określonych w dokumentach międzynarodowych i krajowych. W 

poniższej tabeli przeanalizowano zapisy projektu zmiany Studium pod kątem zgodności z tymi 

celami. 

Tabela 11. Powiązania projektu Studium z dokumentami o charakterze 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty 

wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Decyzja nr 1600/2002 WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustala 

przede wszystkim zadania i obszary priorytetowe 

w zakresie: 

 przeciwdziałania zmianie klimatu, 

 działania w sprawie przyrody i różnorodności 

biologicznej, 

 działania w sprawie środowiska naturalnego, 

zdrowia i jakości życia, 

 działania w sprawie zrównoważonego 

wykorzystania i gospodarowania zasobami 

naturalnymi i odpadami, 

 działania w sprawie zagadnień 

międzynarodowych. 

Spójność obu dokumentów przejawia się: 

w odniesieniu do klimatu  

– w rozdziale 7.4. Zaopatrzenie w ciepło: eliminacji 

uciążliwych palenisk węglowych i stosowanie do celów 

grzewczych i bytowych gazu ziemnego lub lekkiego oleju 

opałowego oraz pozyskiwania ciepła ze źródeł 

alternatywnych (biomasa z roślin energetycznych, energia 

solarna, wiatrowa, geotermalna), 

 w rozdziale 7.5. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 

rozwoju gazyfikacji gminy, 

 w rozdziale 7.7. Odnawialne źródła energii: wskazania 

na terenie gminy obszarów rozmieszczenia urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych; 

w odniesieniu do klimatu akustycznego obowiązuje 

konieczność realizacji terenów zieleni urządzonej, w tym o 

funkcji izolacyjnej w obszarze wyznaczonym pod 

wielofunkcyjną strefą rozwoju przedsiębiorczości, gdzie 

projekt zmiany Studium wprowadza obszar eksploatacji 

złóż kopalin. 

w odniesieniu do ochrony przyrody i bioróżnorodności  

– w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 

 zakazu trwałego zainwestowania dolin rzecznych, 

 utrzymania dotychczasowego użytkowania terenu 

(głównie w zakresie łąk i pastwisk), 

 wprowadzania kępowej roślinności łęgowej i 

olsowej, 

 kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych 

(łąk, zadrzewień), 

 utworzenia pasów roślinności przykorytowej, 

 restytucji użytków zielonych kosztem gruntów 

ornych, 

 zaniechania odwadniania terenów, 

 wzrostu lesistości, 
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Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

 w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 

 zachowania najcenniejszych wartości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, wzbogacania 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 

 w odniesieniu do zdrowia i jakości życia - zakaz lokalizacji 

zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowe; 

 w odniesieniu do zrównoważonego wykorzystania  

i gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami - w 

celu ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym wód Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 407, wprowadza się 

nakaz wyposażenia terenów zabudowy w systemy 

zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk  naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Dyrektywy jest zachowanie siedlisk 

naturalnych i gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty w stanie sprzyjającym 

ochronie lub w celu odtworzenia takiego stanu. 

Dyrektywa wspiera zachowanie różnorodności 

biologicznej z uwzględnieniem wymagań 

gospodarczych, społecznych, kulturalnych i 

regionalnych. Dla realizacji celu, na terenie 

wszystkich państw UE wyznaczane są specjalne 

obszary ochrony, tworzące spójną europejską sieć 

ekologiczną (Sieć Natura 2000). 

W obszarze opracowania nie występują obszary NATURA 

2000. 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem nadrzędnym jest doprowadzenie do 

ustabilizowania koncentracji gazów 

cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który 

zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej 

ingerencji w system klimatyczny. 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez 

wprowadzenie  zapisów dotyczących: 

 w rozdziale 7.4. Zaopatrzenie w ciepło: 

 eliminacji uciążliwych palenisk węglowych i 

stosowanie do celów grzewczych i bytowych gazu 

ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz 

pozyskiwania ciepła ze źródeł alternatywnych 

(biomasa z roślin energetycznych, energia solarna, 

wiatrowa, geotermalna), 

 w rozdziale 7.5. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 

 rozwoju gazyfikacji gminy, 

 w rozdziale 7.7. Odnawialne źródła energii: 

wskazania na terenie gminy obszarów rozmieszczenia 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

64 | S t r o n a  
 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Studium celów 

Celem Konwencji jest ochrona gatunków 

wędrownych zwierząt. W grupie istotnych 

zagrożeń dla tych gatunków jest utrata siedlisk 

niezbędnych do tego, aby mogły one przeżyć na 

różnych etapach ich wędrówki i bezpośrednia ich 

eksterminacja. 

Projekt Studium nie stwarza zagrożeń dla wypełnienia 

postanowień Konwencji, z uwagi na fakt zachowania 

drożności korytarzy ekologicznych przebiegających przez 

obszar objęty opracowaniem. 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk  

(Konwencja Berneńska) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Konwencji jest zachowanie europejskich 

gatunków dzikich zwierząt i roślin oraz ich 

naturalnych siedlisk, zwłaszcza gatunków 

endemicznych, zagrożonych i ginących, ochrona 

których wymaga współdziałania kilku państw. 

Projekt zmiany Studium nie wprowadza ustaleń mogących 

negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony prawnej 

obiektów o najwyższych wartościach przyrodniczych, a 

także nie ingeruje znacząco negatywnie w System 

Przyrodniczy Gminy. 

Konwencja o różnorodności biologicznej 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Konwencji jest ochrona różnorodności, 

zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz 

uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści 

wynikających z wykorzystania zasobów 

genetycznych. 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez 

wprowadzenie  zapisów dotyczących: 

 w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 

 zakazu trwałego zainwestowania dolin rzecznych, 

 utrzymania dotychczasowego użytkowania terenu 

(głównie w zakresie łąk i pastwisk), 

 wprowadzania kępowej roślinności łęgowej i 

olsowej, 

 kształtowania pasmowych struktur 

przyrodniczych (łąk, zadrzewień), 

 utworzenia pasów roślinności przykorytowej, 

 restytucji użytków zielonych kosztem gruntów 

ornych, 

 zaniechania odwadniania terenów, 

 wzrostu lesistości, 

 w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 

zachowania najcenniejszych wartości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, wzbogacania różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej 

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Konwencji jest ochrona dziedzictwa 
archeologicznego, obejmującego struktury, 
konstrukcje, zespoły budowlane, eksploatowane 
tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak 
również ich otoczenie znajdujące się na ziemi lub 
pod wodą. 

Spójność dokumentu przejawia się oznaczeniem stanowisk 
archeologicznych oraz ich ochroną zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Europejska Konwencja Krajobrazowa 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

65 | S t r o n a  
 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Studium celów 

Głównym celem jest współpraca państw na rzecz 
propagowania ochrony, zarządzania  
i planowania krajobrazu, którego charakter jest 
wynikiem działań i interakcji czynników 
naturalnych i ludzkich.  
 

Zapisy projektu Studium są spójne z tym dokumentem, co 
przejawia się ograniczeniem zmian w zagospodarowaniu 
na obszarach objętych ochroną prawną (gleby chronione, 
lasy, złoża kopalin). Realizacja ustaleń Studium przyczyni 
się do zintegrowania krajobrazu z lokalną polityką 
środowiskową, gospodarczą oraz w zakresie planowania 
urbanistycznego. 

2. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU STUDIUM NA FUNKCJONOWANIE I JAKOŚĆ 

ŚRODOWISKA 

2.1. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN 

W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

W niniejszej prognozie ocenia się skutki, mogące wynikać z projektowanego 

przeznaczenia terenu pod funkcje określone w projekcie zmiany Studium, które mogą 

przyczynić się do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, emitowania hałasu i pól elektromagnetycznych 

oraz powodować ryzyko wystąpienia awarii. Analogicznie ocenia się skutki wpływu realizacji 

ustaleń projektu Studium na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

klimat, zwierzęta i rośliny.  

Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług, 

agroturystyki i rekreacji oznaczona na rysunku projektu Studium symbolem M. 

Projekt Studium wprowadza zmianę funkcji z terenów rolnych na tereny zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w 

miejscowościach: Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Pałecznica Kolonia, 

Pałecznica, Tarło, Brzeźnica Książęca oraz Brzeźnica Leśna. Nowe tereny rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej stanowią jedynie korektę i niewielkie zmiany granic istniejących 

obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Wyznaczone zostały w bezpośrednim sąsiedztwie 

zwartych struktur osadniczych, co nie wymusza na gminie budowy niezbędnej infrastruktury 

technicznej. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium skutkować będzie powstaniem nowych siedlisk 

zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej i jednorodzinnej). Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej, 

wiązać się będzie głównie z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej terenów, z 

powstawaniem odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z produkcji rolniczej oraz 

emisją zanieczyszczeń do powietrza z systemów grzewczych i ruchu pojazdów. 

Zabudowa usługowa oznaczona na rysunku Studium symbolem U. 

Projekt Studium wprowadza nowe tereny zabudowy usługowej w miejscowości Pałecznica 

Kolonia przy drodze wojewódzkiej nr 821, stanowiąc kontynuację istniejącej już zabudowy 

usługowej oraz w miejscowości Niedźwiada przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 815 z 

drogą lokalną oraz w miejscowości Brzeźnica Leśna przy drodze wojewódzkiej nr 815. 

Realizacja ustaleń projektu Studium może skutkować zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do 
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powietrza z systemów grzewczych i ruchu pojazdów, powstawaniem ścieków oraz odpadów. 

Zabudowa usługowa może negatywnie oddziaływać na środowisko powodując takie 

uciążliwości, jak: zwiększony hałas, zwiększony ruch komunikacyjny i związane z tym 

zanieczyszczenia komunikacyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy objętej 

ochroną akustyczną. Projekt zmiany Studium ustala zasady gospodarki odpadami, zaopatrzenia 

w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w ciepło oraz określa zasady 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, których zachowanie przyczyni się do 

utrzymania czystości środowiska i zminimalizowania kolizyjności nowej zabudowy z 

istniejącymi uwarunkowaniami środowiskowymi 

Tereny produkcji rybackiej z usługami towarzyszącymi, agroturystyki i rekreacji 

oznaczone na rysunku Studium symbolem RU. 

Gospodarka rybacka jest jednym ze sposobów gospodarczego użytkowania środowiska. Tereny, 

które projekt zmiany Studium przeznacza pod tereny produkcji rybackiej z usługami stanowi 

bezpośrednie sąsiedztwo istniejących stawów rybnych, stanowiąc kontynuację przeznaczenia. 

Przypuszcza się, iż działalność ta będzie prowadzona w sposób nie pogarszający stanu 

ekosystemu wodnego, głównie ze względu na skalę prowadzonej gospodarki rybackiej. W 

ramach funkcji dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych, związanych z agroturystyką i 

rekreacją, w związku z powyższym wpływ ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko 

naturalne, w tym przypadku będzie miał charakter neutralny 

Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kV oznaczone na rysunku projektu Studium 

symbolem P/U.  

Projekt zmiany Studium wprowadza tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów w 

miejscowości Pałecznica Kolonia przy drodze wojewódzkiej nr 815 o powierzchni 3,3ha. W 

bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy objętej ochroną akustyczną. Niekorzystne 

oddziaływanie może zachodzić w okresie realizacji zabudowy produkcyjnej. Na etapie realizacji 

projektu zmiany studium trudno jest przewidzieć wpływ zabudowy produkcyjno-usługowej na 

stan środowiska, gdyż niewątpliwie zależeć on będzie od rodzaju prowadzonej działalności. 

Elementy środowiska, które będą podlegać ujemnemu wpływowi to: stan zanieczyszczania 

powietrza, klimat akustyczny i krajobraz. Stosowanie przez inwestorów najnowszych rozwiązań 

technologicznych oraz uwzględnianie zaleceń lokalizacyjnych gwarantuje, iż inwestycje 

realizowane w ramach przedmiotowych terenów, nie będą stanowić ponadnormatywnej 

uciążliwości dla środowiska. W granicach przedmiotowego terenu, projekt dokumentu 

dopuszcza realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy 

przekraczającej 100 kW. Z uwagi na dopuszczenie realizacji urządzeń OZE o mocy 

przekraczającej 100kW na powierzchni terenu powyżej 1 ha prawdopodobne staje się 

zakwalifikowanie planowanej inwestycji do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk0 [t.j. Dz. U. 

2016, poz. 71, (§3, ust. 1, pkt 52)]. 

Obszary eksploatacji złóż kopalin z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW oraz obszary 

zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz eksploatacji złóż kopalin z 
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dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW  oznaczone na rysunku Studium symbolami PE i 

P/PE. 

Z uwagi na udokumentowanie nowych złóż kopalin, projekt zmiany Studium wprowadza nowe 

tereny eksploatacji złóż kopalin, dopuszczając jednocześnie na tych terenach lokalizację 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100kW w 

miejscowościach Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna oraz Niedźwiada. Zgodnie z ustaleniami 

zmiany Studium, na terenie P/PE uzupełniającą formą pozarolniczej działalności gospodarczej 

jest eksploatacja kopalin ściśle związana z aktywnością wielofunkcyjnej strefy rozwoju 

przedsiębiorczości, której działalność będzie wymagać zabezpieczenia dostatecznej ilości 

surowca produkcyjnego w postaci piasków i innych kruszyw naturalnych. Według 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko zalicza się „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na 

powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha” (§2, ust. 1, pkt 27, lit. a). Dodatkowo 

zgodnie §3 ust. 2 pkt 40 w/wym. Rozporządzenia wydobywanie kopalin ze złoża metodą 

odkrywkową, w zakresie niewymienionym w §2, ust. 1, pkt 27, lit. a  

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:  

 jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,  

 na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa 

zagrożenia powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,  

 na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,  

 na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, – w odległości nie większej niż 

250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

 jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,  

 jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin 

metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania 

kopalin metodą odkrywkową; 

b) obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 

m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a 

należy do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których 

może być przeprowadzone postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko, w tym 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nowe lokalizacje 

eksploatacji złóż kopalin wprowadzanych ustaleniami zmiany Studium usytuowane są 

częściowo na terenie gruntów leśnych i kwalifikują się do przedsięwziąć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Negatywne oddziaływania na środowisko będą wynikać z robót udostępniających złoże oraz 

działań eksploatacyjnych, co wiąże się ze zniszczeniem warstwy glebowej na tym terenie wraz z 

szatą roślinną oraz całkowitym przeobrażeniem powierzchni ziemi; niezorganizowaną emisją 

pyłów; emisją zanieczyszczeń i hałasu z pracujących maszyn i urządzeń oraz z powstawaniem 

odpadów z procesów technologicznych. Eksploatacja surowców naturalnych może także 

powodować zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich związane z powstawaniem leja 

depresyjnego. W wyniku prowadzenia wydobycia powstanie wyrobisko o wyprofilowanych 

skarpach obwodowych, co wpłynie na zmianę ukształtowania terenu. Ponadto wystąpią 

uciążliwości związane z okresowym wzrostem hałasu podczas czasu pracy maszyn i 

transportem kopaliny z wyrobiska. Z powierzchni zostanie usunięta warstwa humusowa, cały 

teren w czasie eksploatacji pozbawiony zostanie roślinności i zwierząt. Rekompensatą dla 

środowiska będzie rekultywacja terenu w kierunku rolnym, wodnym lub leśnym. 

Projektowana linia napowietrzna wysokich napięć 110 kV 

Projekt zmiany Studium dopuszcza możliwość realizacji napowietrznej linii energetycznej 

110kV do projektowanej stacji GPZ zlokalizowanej na terenie gminy Ostrówek (GPZ Leszkowice) 

w kierunkach od: 

 projektowanego GPZ Lubartów 2 alternatywnie od GPZ Lubartów Południe,  

 projektowanego GPZ Ostrów. 

co wynika z konieczności rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilenia wielofunkcyjnej 

strefy rozwoju przedsiębiorczości zlokalizowanej na terenie gmin Niedźwiada i Ostrówek. 

Projekt zmiany Studium wyznacza od linii elektroenergetycznej strefy techniczne w obrębie 

których wprowadza zasady zabudowy i zagospodarowania terenów. Nie przewiduje się, zatem 

bezpośredniego negatywnego wpływu realizacji planu na zdrowie ludzi. 

Poniżej przedstawiono analizę i ocenę przewidywanych skutków oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie i życie ludzi, będących rezultatem realizacji 

ustaleń projektu Studium 

Realizacja projektowanej zmiany Studium dotycząca lokalizacji nowych funkcji (przede 

wszystkim przemysłowo – usługowej, usługowej, terenu eksploatacji złóż kopalin, dopuszczeniu 

realizacji urządzeń OZE o mocy powyżej 100kW oraz zabudowy mieszkaniowej) na obszarach 

objętych zmianą, wiązać się będzie z pewnym oddziaływaniem na środowisko. Z uwagi na 

wskazanie w dokumencie, jakim jest SUiKZP, rodzaju preferowanych funkcji przypisanych 

poszczególnym terenom, bez sprecyzowania informacji odnośnie parametrów przedsięwzięć 

(instalacji) dot. głównie terenów działalności przemysłowej i wydobywczej, omówione zostaną 

prawdopodobne oddziaływania i potencjalny wpływ na środowisko naturalne. 

2.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM NA 

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Na potrzeby identyfikacji potencjalnego wpływu na środowisko przyjęto, iż 

projektowane funkcje wiązać się będą z zajęciem terenu pod zabudowę kubaturową i niezbędny 

dla jej obsługi układ komunikacyjny wraz z oddziaływaniem na etapie funkcjonowania.  

Projekt zmiany Studium nie wyklucza lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
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9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk0 

[t.j. Dz. U. 2016, poz. 71]. Realizacja tego typu przedsięwzięć nie oznacza jednak wystąpienia 

znaczących oddziaływań na środowisko, lecz kwalifikuje tego typu przedsięwzięcia do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (w myśl itp. 59 ustawy o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 3 października 2018 roku Dz. U. poz. 

2081 z późn. zm.) m.in. w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Ocena na tym etapie ma charakter bardziej szczegółowy, ponieważ znane są 

wtedy dokładne parametry przedsięwzięć. Na etapie strategicznej oceny przeprowadzanej na 

potrzeby zmiany Studium, możliwe jest jedynie wstępne oszacowanie wpływu na środowisko, w 

tym na obszary chronione, potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego znaczącego 

negatywnego oddziaływania. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wrażliwość wód na zanieczyszczenia zależy m.in.: od głębokości występowania warstw 

wodonośnych, zdolności adsorpcyjnych pokrywy glebowej, a także rodzaju i ilości 

zanieczyszczeń. Zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego może nastąpić na etapie 

realizacji prac inwestycyjnych dopuszczonych ustaleniami projektu studium. 

W gminie Niedźwiada nie ma wyznaczonego wodowskazu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(IMGW), dzięki któremu można byłoby określić średnie i niskie, nienaruszalne i dyspozycyjne 

przepływy w rzece Wieprz. Korzystając z archiwalnych danych literaturowych, określono 

poszczególne przepływy dla rzeki Wieprz. Najbliżej wyznaczony, miarodajny wodowskaz 

znajduje się w miejscowości Lubartów. Pozostałe miarodajne wodowskazy na rzece Wieprz 

znajdują się w miejscowościach: Krasnystaw oraz Kośmin. W tabeli poniżej przedstawiono 

przepływy średnie roczne (SQ), przepływy nienaruszalne (Qn) oraz przepływy dyspozycyjne 

(Qd).  

Tabela 12. Przepływy średnie roczne (SQ), nienaruszalne (Qn) oraz dyspozycyjne (Qd) w 

przekrojach wodowskazowych w zlewni rzeki Wieprz. 

rzeka przekrój 
Powierzchnia 
zlewni [km2] 

Rodzaj przepływu Wskaźniki odpływu 

SQ Qn Qd Sq qn qd 

Wieprz 

Krasnystaw 3 003 9,86 3,75 6,11 3,28 1,25 2,03 

Lubartów 6 360 19,1 6,26 12,84 3 0,98 2,01 

Kośmin 10 231 29,8 9,2 20,6 2,91 0,9 2,01 

Bystrzyca Sobianowice 1 261 4,04 1,33 2,73 3,21 1,05 2,16 

Tyśmienica Tchórzew 2 344 6,29 1,16 5,13 2,68 0,49 2,19 

Źródło: Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego, Lublin 2003 

W gminie Niedźwiada średnie wartości odpływu wahają się w przedziale 100 – 120 mm, co jest 

wielkością średnią. Na wodowskazie w miejscowości Lubartów przepływ dyspozycyjny wynosi 

ok. 12,84 m3/s, co jest wielkością stosunkowo wysoką w porównaniu do wielkości przepływu 

dyspozycyjnego w środkowym biegu rzeki Wieprz, który w Krasnymstawie wynosił zaledwie 

6,11m3/s, co jest niewątpliwie uwarunkowane poborem wody z rzeki Wieprz przez Kanał 

Wieprz – Krzna. Dodatkowo zauważa się, iż zasoby wodne rzeki Wieprz powstają w całości na 
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terenie województwa lubelskiego i na tym terenie mogą być rozdysponowane. Na odcinku 

Lubartów – Kośmin występują znaczne zasoby wodne. Mając na uwadze powyższe, należy 

sądzić, iż zasoby wodne rzeki Wieprz mogą zostać wykorzystane na potrzeby terenów P/PE 

znajdujących się w obrębie wielofunkcyjnej strefy przedsiębiorczości.  

Rycina 12. Izoreje wskaźnika odpływu za okres 1951 – 1990 (Michalczyk, Wilgat 1998) 

 

Źródło: Program ochrony przed suszą w województwie lubelskim, Lublin 2008 

W myśl przepisów ustawy Prawo wodne, dla potrzeb gospodarowania wodami, podstawową 

jednostką jest jednolita część wód (JCW, definiowana jako oddzielny i znaczący element wód). 

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w ramach państwowego 

monitoringu środowiska. Podstawowym pojęciem określającym jakość wód powierzchniowych 
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jest stan wód, który określa się poprzez łączną ocenę stanu ekologicznego (potencjału 

ekologicznego w przypadku JCW sztucznych i silnie zmienionych) oraz stanu chemicznego. 

Ocena stanu (potencjału) ekologicznego i stanu chemicznego wymaga oznaczenia szeregu 

wskaźników i porównania ich z wartościami odniesienia. Ramowa Dyrektywa Wodna nadaje 

priorytetowe znaczenie elementom biologicznym przy określaniu stanu/potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych. Biomonitoring obejmuje ocenę elementów biologicznych 

takich jak: fitoplankton (wskaźnik IFPL), fitobentos (IO), makrofity (MIR), makrobezkręgowce 

bentosowe (MMI), ichtiofauna (EFI+, IBI).  

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium znajduje się w granicach 5 JCWP. Według Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), stan wszystkich JCWP, w granicach 

których projekt dokumentu, wprowadza zmiany w przeznaczeniu terenu, oceniony został jako 

zły. JCWP Kanał K, JCWP Biłka oraz JCWP Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy nie są zagrożone 

osiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Pozostałe 2 JCWP 

tj: JCWP Dopływ spod Kolonii Brzeźnica Bychawska oraz JCWP Piskornica są zagrożone. Oceny 

aktualnego stanu jednolitych części wód dokonano na podstawie wyników monitoringu jakości 

wód powierzchniowych prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Lublinie.  

Na obszarze objętym analizą stałym monitoringiem objęte są 2 JCWP występujące na terenie 

gminy Niedźwiada, którymi są: 

 JCWP PLRW200017248329 Piskornica - zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych, 

obejmuje północną, wschodnią i północno – wschodnią część gminy; 

 JCWP PLRW2000192479 Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy - niezagrożona 

osiągnięciem celów środowiskowych, obejmuje południową, zachodnią i południowo – 

zachodnią część gminy. 

 

W obrębie JCWP Piskornica jakość wód badana była w punkcie pomiarowo – kontrolnym 

Piskornica - Tulniki w 2015 roku. Jakość wód oceniona została następująco: 

 ocena stanu elementów biologicznych – słaby;  

 ocena stanu elementów fizykochemicznych - dobry, 

 ocena stanu ekologicznego – słaby, 

 ocena stanu ekologicznego jednolitej części wód – zły stan wód. 

 

W obrębie JCWP PLRW2000192479 Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy jakość wód badana 

była w punkcie pomiarowo – kontrolnym Wieprz – Wola Skromowska w 2017 roku. Jakość wód 

oceniona została następująco: 

 ocena stanu elementów biologicznych – slaby; 

 ocena stanu elementów fizykochemicznych - dobry, 

 ocena stanu ekologicznego – słaby, 

 ocena stanu ekologicznego jednolitej części wód – zły stan wód. 

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że stan 2 JCWP znajdujących się w granicach gminy 

Niedźwiada, które objęte są monitoringiem, jest zły. Klasa elementów biologicznych oraz stan 

ekologiczny kształtowały się na poziomie słabym, w przypadku JCWP Piskornica spowodowane 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

72 | S t r o n a  
 

to było stężeniami ichtiofauny, zaś w przypadku JCWP Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy 

fitoplanktonem. Klasa elementów fizykochemicznych osiągnęła stan dobry. Dla JCWP Wieprz od 

Bystrzycy do Tyśmienicy brak jest zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych. Dla 

wszystkich JCWP głównym źródłem zanieczyszczenia wód są zanieczyszczenia zawarte w 

spływach powierzchniowych z terenów zurbanizowanych, nieuporządkowana gospodarka 

ściekowa w  jednostkach osadniczych oraz nieumiejętne nawożenie mineralne i organiczne. W 

programie działań ukierunkowanym na presje, dla JCWP zaplanowano działania, wśród których 

we wszystkich JCWP znajdujących się na terenie gminy Niedźwiada wymienia się konieczność 

porządkowania systemu gospodarki ściekowej. Poprawa przewidywana jest w dalszej 

perspektywie czasowej, a mianowicie do 2021 roku. 

Stan ekologiczny dla wszystkich JCWP, gdzie projekt Studium wprowadza zmiany w 

zagospodarowaniu terenu, oceniony został jako zły. W przypadku JCWP Kanał K, JCWP Dopływ 

spod Kolonii Brzeźnica Bychawska, JCWP Piskornica oraz JCWP Biłka 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 nieuzasadnione koszty. W 

związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 

ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego 

stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. 

Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i 

zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

W zlewni JCWP Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy 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 presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, 

opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 

z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 

powierzchniowych. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium w niewielkim stopniu przyczyni się do zwiększenia 

zainwestowania gminy Niedźwiada. Zainwestowanie terenów, zgodnie z ustaleniami dokumentu 

Studium, będzie generowało zwiększone zapotrzebowanie na wodę oraz zwiększoną ilość 

produkcji ścieków. Projekt zmiany Studium zakłada obsługę terenów inwestycyjnych z 

istniejących systemów wodociągowych. Zaopatrzenie w wodę terenów inwestycyjnych 

(mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych) możliwe jest z istniejących ujęć wody 

zlokalizowanych w gminie Niedźwiada. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

projekt Studium wskazuje na utrzymanie istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i jej 

sukcesywną rozbudowę z odprowadzeniem ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Tarle. 

W zakresie ochrony ilościowej zasobów wód podziemnych istotne jest ustalenie zasad 

postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi. Najbardziej racjonalne i zasadne uznaje się 

retencjonowanie i zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych na terenach, na których 

one powstaną, a więc w granicach działek budowlanych. Z tego też względu istotne znaczenie 

ma utrzymanie w obrębie działek jak największych powierzchni umożliwiających infiltrację 
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wód. W tym kontekście istotne są zapisy projektu Studium dotyczące wskaźników 

zagospodarowania terenu, w tym minimalne powierzchnie biologicznie czynne. Zachowując 

określone w dokumencie zasady zagospodarowania w zakresie poboru wody oraz oczyszczania 

ścieków, nie powinny wpłynąć negatywnie na środowisko. Wydajność istniejących na terenie 

gminy Niedźwiada ujęć wody w miejscowości Górka Lubartowska, Tarło i Zabiele znacznie 

przewyższa aktualne zapotrzebowanie. Podobnie maksymalna przepustowość istniejącej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarło jest wyższa niż wykorzystywana. Jest mało 

prawdopodobne, aby zmiany Studium dotyczące nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

znacząco negatywnie wpłynęły na wody powierzchniowe i podziemne, z uwagi na niewielką 

skalę zmian. 

Obszar gminy Niedźwiada znajduje się w obszarze szczególnej ochrony, wyznaczonym na 

podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w GZWP Nr 407. Jest to obszar występowania 

wód kredowych silnie narażonych na zanieczyszczenia powierzchniowe ze względu na brak 

warstw izolujących. Celem ochrony jest zachowanie wgłębnych poziomów wodonośnych z 

czystymi wodami do wykorzystania w przyszłości. Głównym rygorem jest zakaz lokalizacji 

obiektów, które mogą mieć ujemny wpływ na wody podziemne, a także nakaz likwidacji 

punktowych ognisk zanieczyszczeń. Dla obszaru analizy projekt Studium wprowadza ustalenia 

dotyczące zorganizowania prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej. Realizacja inwestycji w 

ramach wyznaczonych w projekcie Studium funkcji terenów, może stwarzać, głównie na etapie 

budowy, potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych substancjami 

ropopochodnymi pochodzącymi z wykorzystywanego sprzętu, dlatego też stan sprzętu 

budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany. Negatywne 

oddziaływania o charakterze lokalnym i krótkoterminowym mogą wystąpić na etapie 

prowadzenia robót budowlanych. Na etapie realizacyjnym istnieje potencjalne zagrożenie dla 

jakości wód podziemnych, wynikające z wytwarzania na terenie inwestycji budowlanych 

różnego rodzaju odpadów i ścieków. W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego ściekami i odpadami powstającymi na etapie realizacji 

inwestycji, należy zorganizować zaplecze budowy w sposób zabezpieczający grunt przed 

zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi (na terenie placów postojowych dla maszyn i 

środków transportu), wyposażyć je w pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników, 

przenośne toalety dla pracowników oraz skład materiałów budowlanych. Powstałe w czasie 

realizacji inwestycji ścieki i odpady powinny być usuwane z terenu budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi i normami. 

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany Studium, sposób zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzanie ścieków odbywać się będzie w sposób zorganizowany poprzez wyposażenie 

terenów w zbiorcze systemy wodno - kanalizacyjne, co przyczyni się do poprawy stanu lub 

utrzymania dobrego stanu wód, a także do osiągnięcia celów środowiskowych określonych w 

Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły, polegających na spełnieniu 

wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie 

chemicznym i ilościowym. Celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Wszelkie 

inwestycje na terenach projektu zmiany Studium powinny być realizować zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie 

należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), określające:  
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 substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie 

wód, które powinno być eliminowane, oraz substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane;  

 warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym 

najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu 

rolniczego wykorzystania ścieków;  

 miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne 

analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;  

 najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków 

bytowych i komunalnych. 

Celem ochrony zasobu wód podziemnych, projekt zmiany Studium nakazuje zaopatrzenie w 

wodę z gminnego systemu wodociągowego. Wpływ na wody podziemne, będzie się ograniczał 

do poboru wody na potrzeby poszczególnych inwestycji. Niemniej jednak ocenia się, iż 

zwiększony pobór wody nie spowoduje przekroczeń wielkości dopuszczalnego poboru wody, 

określonych w obowiązujących pozwoleniach wodno prawnych.  

Z uwagi na niewielki zakres zmian wprowadzonych projektem zmiany Studium, z 

wykorzystaniem istniejącej i planowanej do rozbudowy infrastruktury technicznej w 

zakresie ochrony wód, przy respektowaniu obowiązującego prawa, a także 

nieingerowanie w nadwodne strefy cieków wodnych, ocenia się, iż realizacja ustaleń 

projektu zmiany Studium nie stoi w sprzeczności z osiągnięciem celów środowiskowych 

wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły jakim jest 

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego wód. 

Obszar objęty ustaleniami projektu zmiany Studium znajduje się w obrębie jednostki 

planistycznej JCWPd 75. Ocena stanu jakościowego i ilościowego jest dobra, a ocena ryzyka 

niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona. PGW nie przewiduje derogacji 

wynikającej z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu JCWP nr 75 wykazała, że 

stan jakościowy oraz ilościowy jest dobry, a ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych 

– niezagrożona. Dominującą presją jest oddziaływanie terenów rolniczych (nawożenie) oraz 

niezorganizowana gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich. Dla JCWPd nr 75 

zdefiniowane zostały presje mające wpływ na środowisko wodno – gruntowe, szczegółowo 

omówione w pkt. 9.2 opisującym Stan czystości hydrosfery, z którego wynika, iż na terenie gminy 

Niedźwiada brak jest inwestycji, które mogłyby stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń dla 

środowiska wodno – gruntowego. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla JCWP 

zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające wielkość poboru wody.  

Zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego może nastąpić na etapie realizacji prac 

inwestycyjnych dopuszczonych ustaleniami zmiany studium, dotyczy głównie terenów 

eksploatacji kopalin, produkcyjnych i eksploatacji kopalin oraz przemysłowo – usługowych [PE, 

P/PE, P/U]. Lokalizacja obiektów w ramach tych funkcji może wiązać się z ryzykiem 

wystąpienia awarii wywołującej skutki środowiskowe, w tym bezpośrednie zanieczyszczenie 

wód lub przez spływy powierzchniowe z zanieczyszczonych gruntów. Istotne zmiany warunków 

hydrologicznych może wywoływać eksploatacja złóż kopalin [PE, P/PE], przy odkrywkowej 

eksploatacji wielkopowierzchniowej surowców mineralnych, głównie piasków i żwirów. 

Eksploatacja złóż kopalin może wpłynąć niekorzystnie na wody podziemne. Powstanie 
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wyrobiska po eksploatacji kopaliny może spowodować utworzenie leja depresji na obszarze 

sąsiadującym z obszarem górniczym. W celu ochrony wód warunkiem koniecznym będzie 

prowadzenie wydobycia kopaliny powyżej zalegania wód podziemnych gruntowych. Na 

obecnym etapie trudno jest jednak przewidzieć wielkość skutków eksploatacji na wody 

podziemne, gdyż uzależnione jest to od zasięgu eksploatacji. Zjawisko leja depresyjnego a co się 

z tym wiąże zmiana warunków hydrologicznych, może skutkować degradację ekosystemów. 

Dodatkowo potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych związane jest z 

przedostawaniem się do podłoża substancji ropopochodnych z silników maszyn 

wykorzystywanych do wydobycia złoża. Sytuacja taka może zaistnieć w przypadku 

nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i pojazdów pracujących na terenie kopalni oraz w 

przypadku wystąpienia awarii. W projekcie zmiany Studium nie określa się szczegółów 

technicznych wydobycia złoża, dlatego też niemożliwe jest określenie, czy wystąpią wyżej 

opisane oddziaływania. Niemniej na terenach eksploatacji złóż kopalin, projekt dokumentu 

wskazuje zasady zagospodarowania na tych terenach, które w znaczący sposób mogą ograniczyć 

negatywne oddziaływanie na środowisko wodne, w grupie której wymienia się: 

 zagospodarowanie i eksploatacja złoża zgodnie z indywidualnymi koncesjami; 

 rekultywacja terenu w kierunku rolnym, leśnym lub wodnym – po zakończeniu eksploatacji 

złoża; 

 możliwość rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania zrekultywowanych terenów. 

W związku z powyższym ocenia się, iż projektowane zagospodarowanie nie będzie oddziaływało 

negatywnie na ujęcia wód podziemnych zlokalizowane w gminie Niedźwiada. Wobec 

powyższego jest mało prawdopodobne, aby realizacja ustaleń projektu zmiany Studium miała 

wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych przez JCWPd nr 75. Nie stwierdzono ryzyka 

kolizji ocenianego dokumentu z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Ustalenia projektu zmiany Studium mają na celu ochronę jakości wód podziemnych i 

racjonalizację ich wykorzystania, a więc w dalszej perspektywie skutki oddziaływania 

dadzą pozytywny i długotrwały efekt. 

Obszary narażone na wystąpienie powodzi 

Na terenie objętym projektem zmiany Studium, zagrożenie powodziowe związane jest z 

rzeką Wieprz, dla której zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego, w ramach 

projektu ISOK. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które zostały wyznaczone zasięgiem 

wody stuletniej obejmują otwarte tereny użytków zielonych. Na terenach tych nie występują 

tereny osadnicze o zwartej zabudowie, co najwyżej występuje ona w niedalekim sąsiedztwie. 

Dotyczy to takich miejscowości jak: Górka Lubartowska, Pałecznica Kolonia oraz Pałecznica. Na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i 

zagospodarowaniu terenów zgodnie z ustawą Prawo Wodne. Na obszarach tych zmiana studium 

nie wprowadza żadnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Powierzchnia ziemi 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi 

zarówno w sensie rzeźby jak i pokrycia terenu. Należy wyróżnić tu: 

 zmianę sposobu użytkowania gruntów – projekt dokumentu wprowadza niewielkie 

zmiany jeśli chodzi o lokalizację zabudowy mieszkaniowej, co spowoduje 
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przekształcenie w niewielkim stopniu terenów otwartych, głównie gruntów ornych na 

tereny inwestycyjne. Obszary zabudowy mieszkaniowej wskazane w projekcie 

dokumentu znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zwartych jednostek osadniczych; 

 zmiany ukształtowania powierzchni terenu – będą skutkiem wykonywania prac 

budowlanych. W przypadku realizacji zabudowy, przekształcenia rzeźby ograniczą się 

do niwelacji (wyrównania terenu), utworzenia wykopów pod fundamenty oraz 

wykopów i nasypów pod drogi. Skala tych przekształceń zależeć będzie od 

ukształtowania powierzchni terenu na konkretnym terenie (m.in.. stopnia nachylenia 

obszaru). Znaczne przekształcenia powierzchni terenu związane są z obszarem 

przeznaczonym pod eksploatację złóż kopalin, którego wprowadzenie do projektu 

zmiany Studium związane jest z udokumentowaniem nowych złóż kopalin, w tym złoża 

piasków i żwirów pn. „Górka Lubartowska – Niedźwiada”, z którego obecnie prowadzona 

jest eksploatacja złoża. Prowadzenie odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa 

spowoduje trwałe przekształcenie powierzchni terenów. Pierwotna rzeźba terenu 

ulegnie całkowitemu przeobrażeniu w stosunku do pierwotnej, powstaną wyrobiska o 

głębokości do kilkunastu metrów. W związku z powyższym, bardzo istotny jest 

odpowiedni proces wydobycia kopaliny, a także właściwa rekultywacja po zakończonej 

eksploatacji, zgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji mającym na celu 

przywrócenie wartości użytkowej poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, 

umocnienie skarp oraz odpowiednie zagospodarowanie w kierunku wodnym, leśnym 

bądź rolnym. Rzeźba terenu pokopalnianego zostanie złagodzona, wyrobiska spłycone, a 

znaczna część terenu zniwelowana. Wyrobiska poeksploatacyjne należy zabezpieczyć w 

taki sposób, aby niemożliwe było składowanie nieczystości stałych, co mogłoby 

doprowadzić do powstania „dzikich wysypisk śmieci”. Rodzaj i sposób wykonywania 

zamierzonej działalności określony został w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, 

poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla przedmiotowego złoża 

kruszywa naturalnego „Górka Lubartowska – Niedźwiada” została wydana koncesja nr 

RŚ-IV.7422.1.2018.MASK, ważna do końca roku 2033. Koncesja określiła wymagania 

dotyczące eksploatacji, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i 

ochrony środowiska. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz zakres prowadzonych prac nie 

wskazują na możliwość wystąpienia ruchów masowych ziemi (osuwanie, obrywy) pod 

warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z przepisami branżowymi i 

dostosowaniem do udokumentowanych lokalnych warunków gruntowo – wodnych 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium w obszarze przeznaczonym pod eksploatację złóż 

kopalin [PE oraz P/PE] spowoduje trwałą deformację powierzchni terenu. W wyniku 

eksploatacji piasków i żwirów w budowie geologicznej terenu powstanie luka stratygraficzna 

polegająca na likwidacji warstw geologicznych o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, 

zawierających części zasobowe kopaliny. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz zakres prowadzonych 

prac nie wskazują na możliwość wystąpienia ruchów masowych ziemi (osuwanie, obrywy itp.), 

pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z przepisami branżowymi i dostosowaniem 

do udokumentowanych lokalnych warunków gruntowo - wodnych. Zakłada się, że eksploatacja 

będzie prowadzona z zachowaniem odpowiedniego kąta nachylenia skarp wyrobisk oraz 

nasypów składowanego surowca. 
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Na pozostałych terenach nastąpi jedynie lokalna niwelacja terenów w celu umożliwienia 

wprowadzenia zabudowy i będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, występującym na etapie 

budowy. 

Na terenie gminy Niedźwiada zidentyfikowane zostały obszary predysponowane do 

występowania ruchów masowych, szczegółowo opisane we wcześniejszych rozdziałach 

Prognozy. Obszary objęte zmianą Studium położone są poza tymi terenami. 

Gleby 

W przypadku realizacji obiektów kubaturowych, nie należy spodziewać się istotnych 

zmian w morfologii terenu. Projektowane obiekty kubaturowe będą powodować pewne 

przekształcenia powierzchni ziemi o charakterze oddziaływania bezpośrednim i stałym 

stosownie do powierzchni obiektów kubaturowych. W czasie budowy obiektów zostanie 

naruszona i przemieszczona powierzchniowa warstwa gleb, przekształceniom ulegnie też grunt 

do głębokości wykopów. W trakcie prac inwestycyjnych wystąpić mogą oddziaływania na tereny 

przyległe, szczególnie w okresie wzmożonych prac ziemnych (fundamentowanie, uzbrojenie 

terenu itp), korzystania ze specjalistycznego sprzętu budowlanego czy wzmożonego ruchu 

samochodów dostawczych z materiałami budowlanymi. Przy obecnie stosowanej technice 

realizacji infrastruktury technicznej oddziaływanie na środowisko będzie bezpośrednie i 

krótkotrwałe. 

Na etapie funkcjonowania nowych obiektów, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska 

określonych w projekcie zmiany Studium, nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na gleby. 

Zanieczyszczenie gleby na terenie przeznaczonym pod zabudowę może wystąpić na skutek 

nieuporządkowanego, tymczasowego, składowania odpadów stałych. Dodatkowo, na jakość gleb 

może mieć wpływ wzmożony ruch komunikacyjny związany z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. 

Na etapie przygotowania złóż do eksploatacji nastąpi zebranie nadkładu na całej ich 

powierzchni, co doprowadzi do całkowitej likwidacji istniejących ekosystemów ze 

zbiorowiskami roślinności, mikroflory i mikrofauny. Zebranie nadkładu z warstwą próchniczną 

spowoduje skutki znaczące i długotrwałe. Nadkład będzie zdejmowany w miarę postępu prac i 

składowany na zwałowiskach, celem wykorzystania przy rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych. Gromadzenie zwałowanej gleby powinno uwzględniać jej ochronę przed 

ulewnymi deszczami powodującymi rozmycie hałd. W ramach rekultywacji powierzchnia skarp 

zostanie pokryta zgromadzonym nadkładem w celu przywrócenia wartości użytkowych 

zdewastowanej pokrywie glebowej. Nadkład ten, wprawdzie nie najwyższej klasy, znacznie 

podniesie żyzność gleby i ułatwi rozwój roślinności. 

Zmiany jakości gleb i gruntów będą wynikiem: eksploatacji kopalin, prac ziemnych w trakcie 

realizacji inwestycji, zanieczyszczenia metalami ciężkimi na skutek wzmożonego ruchu 

komunikacyjnego. 

Warunki klimatyczne. 

Realizacja ustaleń projektu Studium, w zakresie nowych terenów inwestycyjnych ze 

względu na swój lokalny charakter nie będzie miała wpływu na czynniki kształtujące warunki 

meteorologiczne oraz nie wpłynie na warunki bioklimatyczne tego obszaru. Lokalizacja 

zabudowy nie będzie stanowić bariery utrudniającej naturalne przewietrzanie obszaru. 
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W okresie przygotowawczym i eksploatacji oddziaływanie w zakresie wpływu na klimat lokalny 

związane będzie głównie z pracą maszyn urabiających kopalinę oraz z ruchem samochodów 

ciężarowych transportujących urobek z kopalni, które generować będą zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego (spaliny, pył zawieszony). Dodatkowo źródłem niezorganizowanej 

emisji pyłów będą zwałowiska nadkładu i hałdy surowca. Poza pogorszeniem warunków 

aerosanitarnych nie przewiduje się zmian innych czynników klimatycznych. Po zakończeniu 

eksploatacji i likwidacji źródeł emisji nastąpi poprawa czystości powietrza atmosferycznego 

Stanie się tak za przyczyną zbiornika wodnego bądź lasu powstałego w ramach rekultywacji 

terenu. Zbiornik wodny lub tereny leśne będzie miał pozytywny wpływ na otaczające grunty 

rolne. W okresie obfitych opadów atmosferycznych może być gromadzona zwiększona ilość wód 

w zagłębieniach wyrobiska i tym samym zwiększenie jej późniejszego odparowania. Parowanie 

tych wód zwiększy wilgotność powietrza w otoczeniu, co pozytywnie wpłynie na lokalny klimat 

oraz na wegetację roślin. Będzie to oddziaływanie długoterminowe, pośrednie i bezpośrednie. 

Powietrze atmosferyczne.  

Obecnie tło zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiada kształtują źródła 

antropogeniczne, w tym zwłaszcza emisja powierzchniowa rozproszona pochodząca z palenisk 

domowych w zabudowie mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Realizacja ustaleń 

projektu zmiany Studium w zakresie wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych, 

usługowych i produkcyjno – usługowych nie powinna mieć większego wpływu na wzrost emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt dokumentu wprowadza zasady zagospodarowania, wśród 

których jako istotne z uwagi na jakość powietrza atmosferycznego, wymienia się: 

- rozwój sieci i zastosowanie do celów grzewczych gazu ziemnego,  

- eliminację uciążliwych palenisk węglowych i stosowanie do celów grzewczych i 

bytowych gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz pozyskiwanie ciepła ze 

źródeł alternatywnych (biomasa z roślin energetycznych, energia solarna, wiatrowa, 

geotermalna, itp.); 

- zwiększanie lesistości gminy. 

Poprawie warunków aerosanitarnych sprzyjać będzie rozwój ekoenergetyki przejawiającej się 

dopuszczeniem realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100kW w granicach terenów przemysłowo – usługowych [P/U] oraz 

P/PE]. Jedną z metod ograniczenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych jest częściowe 

zastępowanie stosowanych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej paliw kopalnych 

odnawialnymi źródłami energii. Oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza, w 

przypadku realizacji urządzeń OZE, będzie wynikać głównie z transportu materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych, który będzie miał charakter niezorganizowany, o zasięgu 

ograniczonym głównie do terenu budowy. Wobec dobrych warunków przewietrzania, ocenia 

się, iż realizacja inwestycji jedynie na etapie budowy przedsięwzięcia, może lokalnie pogorszyć 

warunki aerosanitarne. 

W trakcie realizacji ustaleń projektu zmiany Studium, do powietrza dostawać się będzie 

zwiększona ilość pyłu i kurzu, zwłaszcza jeśli roboty będą prowadzone w okresie 

bezdeszczowym. Nie będą to duże ilości ze względu na małą skalę robót budowlanych. Będzie to 

oddziaływanie krótkotrwałe, którego zasięg powinien ograniczyć się jedynie do terenu budowy, 

które powinno ustać po zakończeniu prac budowlanych. Należy spodziewać się również, że 
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prace budowlane będą prowadzone etapowo, co znacznie zmniejszy natężenie negatywnego 

krótkotrwałego oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. 

Eksploatacja złóż kopalin może powodować emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Będą 

one miały charakter niezorganizowany i powstaną bezpośrednio w toku prac wydobywczych. 

Emisja ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga uzyskania odrębnego 

zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pod warunkiem że zostaną 

dotrzymane standardy jakości powietrza. Wielkość emisji zanieczyszczeń uzależniona będzie od 

skali eksploatacji. Niemniej jednak ocenia się, iż będzie to emisja o wymiarze lokalnym 

ograniczonym przestrzennie do źródeł emisji i ich najbliższego sąsiedztwa, ustająca z chwilą 

zaprzestania pracy przez zastosowane urządzenia i środki transportu. Eksploatacja złoża 

kruszywa naturalnego nie powinna wywołać zmian w środowisku na poziomie wyższym od 

obowiązujących standardów jakości powietrza. Sprzyjać temu będzie położenie złóż w terenie 

oddalonym od siedzib ludzkich, konfiguracja terenu i urabianie złóż poniżej poziomu terenu. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne będzie miało charakter 

bezpośredni, krótkookresowy ograniczony do fazy eksploatacji, negatywny i odwracalny. Po 

zakończeniu eksploatacji i rekultywacji oddziaływanie na powietrze atmosferyczne zaniknie. 

Pogorszenie jakości środowiska może wynikać ze wzrostu liczby emitorów na obszarze gminy, 

w wyniku funkcjonowania nowych zakładów produkcyjnych w granicach terenów P/PE oraz 

P/U. Na obecnym etapie określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń nie jest możliwe, z uwagi na 

brak sprecyzowanych informacji odnośnie rodzaju działalności gospodarczej. Na terenach P/U 

oraz P/PE mogą być zlokalizowane przedsięwzięcia zaliczane do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, kwalifikujących tego typu przedsięwzięcia do przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzjach zostaną określone, wymagające dotrzymania, 

dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych emitorów. 

Zmiany jakościowe powietrza atmosferycznego będą wynikiem: funkcjonowania nowych 

obiektów produkcyjnych, usługowych i mieszkalnych oraz pracy maszyn przy realizacji 

eksploatacji kopalin i prac budowlanych, wzmożonego ruchu komunikacyjnego (emisja 

zanieczyszczeń do powietrza) oraz rozwoju energetyki OZE (zmiany pozytywne). 

Hałas 

W granicach obszaru objętego ustaleniami projektu zmiany Studium, występują obszary, 

które podlegają ochronie akustycznej w środowisku na mocy przepisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska i wymagają zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych w środowisku – 

zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. Realizacja ustaleń projektu dokumentu przyczyni się do podwyższenia poziomu 

hałasu. Oddziaływanie hałasu, jakie wystąpi w trakcie realizacji ustaleń projektu dokumentu, 

będzie związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje w ramach poszczególnych wydzieleń 

planistycznych oraz budową poszczególnych inwestycji. W trakcie budowy w rejonie lokalizacji 

przedsięwzięć, okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu 

budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Hałas powstający na 

etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Podczas 

wykonywania robót budowlanych wzrośnie poziom hałasu związanego z ruchem pojazdów i 

pracą urządzeń budowlanych. Będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym, ograniczone do 

okresu budowy. Planowane zmiany będą nieznacznie oddziaływać na etapie eksploatacji.  



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

80 | S t r o n a  
 

Realizacja ustaleń zmiany Studium w zakresie wyznaczenia nowych terenów eksploatacji złóż 

kopalin [PE], a także obszarów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz eksploatacji 

złóż kopalin [P/PE] może generować zwiększony hałas. Zagrożeniem dla klimatu akustycznego 

może być eksploatacja złoża kopalin. Wydobywanie kruszywa naturalnego wpływa na zmianę 

klimatu akustycznego wokół zakładów górniczych, jednakże nie wywołuje w nim zmian prawnie 

uznawanych za niekorzystne, powyżej dopuszczalnych poziomów hałasu. Do liczących się 

technologicznych źródeł hałasu na terenach żwirowni należą czynności pozyskiwania kopaliny 

oraz ich wywóz do odbiorców transportem zewnętrznym. Źródłem hałasu będzie praca sprzętu 

wydobywczego, oraz praca samochodów ciężarowych służących do wywozu surowca 

mineralnego. Oddziaływanie eksploatowanych żwirowni nie będzie wykraczać poza granice 

terenów, do których użytkownicy złóż posiadać będą tytuł prawny. Emitowany hałas sprzętu 

wydobywczego tłumiony będzie przez skarpy wyrobisk. Celem utrzymania stanu klimatu 

akustycznego w środowisku na poziomie nie przekraczającym standardów emisji hałasu, należy 

zastosować dostępne na polskim rynku maszyny i urządzenia technologiczne charakteryzujące 

się, jak dla tego typu urządzeń, niskimi mocami akustycznymi. Wydobywanie kruszywa 

naturalnego odbywać się będzie na terenach rolnych, dla których nie obowiązują dopuszczalne 

normy określone w przepisach odrębnych. Na obecnym etapie opracowania, nie jest możliwe 

określenie jak duże będą uciążliwości związane z działalnością przemysłową i wydobywczą i czy 

wystąpią przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Zależeć to będzie od profilu działalności 

produkcyjnej, jak również od stosowanych technologii i urządzeń. 

Poziom hałasu na danym terenie w dużej mierze zależy od rodzaju emitora, jego odległości od 

omawianego terenu oraz stopnia jego urbanizacji. Ochrona przed hałasem polega na utrzymaniu 

poziomu hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego, a co najwyżej na poziomie tego hałasu oraz 

zmniejszenie hałasu, co najmniej do poziomu dopuszczalnego, gdy został on przekroczony. 

Działania te mają na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. 

Podstawowym źródłem hałasu w obszarze objętym ustaleniami projektu Studium jest ruch 

samochodowy odbywający się drogami wojewódzkimi nr 815 i 821, drogami powiatowymi, ale 

także działalność wydobywcza udokumentowanych złóż kopalin. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla terenów 

chronionych akustycznie przyjęte zostały normy hałasu, co szczegółowo przedstawia tabela 

poniżej. 
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Tabela 13. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Klasa 
standardu 

akustycznego 
Przeznaczenie terenu 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe obiekty, 
będące źródłem 

hałasu 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 

II 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

61 56 50 40 
Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci  
i młodzieży 

Tereny domów  opieki 
społecznej 

III 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej, 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

65 56 55 45 Tereny zabudowy 
zagrodowej 

Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo - 
usługowe 

Dla tych terenów obowiązuje: 

 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego określonego dla danej grupy wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku; 

 zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 

W granicach terenu opracowania hałas może być związany także z projektowaną napowietrzną 

linią elektroenergetyczną wysokich napięć 110 kV przebiegającą na kierunku wschód - zachód 

do Wielofunkcyjnej Strefy Przedsiębiorczości zlokalizowanej w gminie Ostrówek w 

miejscowości Leszkowice. Realizacja ustaleń projektu Studium w zakresie realizacji 

napowietrznej linii 110kV nie wpłynie znacząco na zwiększenie hałasu związanego z pracą 

napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. Niemniej rozbudowa sieci 

przesyłowej stanowić będzie dodatkowe źródło hałasu. Będzie to oddziaływanie lokalne, 

długoterminowe, bezpośrednie. Źródłem szumu akustycznego (hałasu) wytwarzanego przez 

napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich napięć jest przede wszystkim ulot z 

elementów linii będących pod napięciem, głównie z przewodów fazowych. Ulot jest zjawiskiem 

polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod 

napięciem. Stopień tych oddziaływań w pewnym stopniu związany jest z przyjętymi 

rozwiązaniami konstrukcyjnymi lub stosowanymi materiałami. W prawidłowo zaprojektowanej 

linii napowietrznej o napięciu 110 kV podczas dobrych warunków atmosferycznych, tj. wtedy, 

gdy przewody są suche, zjawisko ulotu nie występuje. Poziom hałasu znacznie wzrasta podczas 
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niekorzystnych warunków pogodowych (duże zwilgocenie) oraz gdy występują niekorzystne 

warunki zabrudzeniowe. Sprawia ono, że poziom hałasu w bezpośredniej bliskości linii o 

napięciu 110 kV może osiągać wartość 45 dB (poziom dopuszczalny w porze nocy dla terenów 

zabudowy zagrodowej). Projekt Studium wyznacza strefy techniczne uwzględniające 

występujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowania terenów od linii 

elektroenergetycznych - zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Jest mało 

prawdopodobne, aby przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu wystąpiły poza strefą 

techniczną od napowietrznych linii wysokich napięć. Stąd nie przewiduje się przekroczenia 

dozwolonych norm emisji i negatywnego wpływu hałasu na zdrowie ludzi. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Przez teren gminy Niedźwiada projektuje się napowietrzną linię elektroenergetyczną 

wysokiego napięcia 110 kV, dla której ustalone zostały strefy techniczne. Nowoczesne linie 

wysokich napięć są projektowane i realizowane zgodnie z wiedzą techniczną i ograniczeniami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych. Głównymi źródłami 

promieniowania niejonizującego w środowisku są: stacje radiowe i telewizyjne, 

elektroenergetyczne linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, stacje 

przekaźnikowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne oraz radionawigacyjne. 

Dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w zależności od funkcji obszaru określa 

szczegółowo rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania i dotrzymywania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym 

rozporządzeniu dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie 

powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości granicznej: 

 natężenie pola elektrycznego (E) - 10 kV/m, 

 natężenie pola magnetycznego (H) - 60 A/m. 

Przyjęto, że pola o podanych wyżej poziomach nie oddziałują negatywnie na ludzi.  

Na etapie budowy nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na zdrowie i życie 

ludzi spowodowanego emisją pól elektromagnetycznych. Na etapie eksploatacji największe 

oddziaływanie inwestycji na zdrowie i życie ludzi może być związane z emisją pola 

elektromagnetycznego (składowa elektryczna i magnetyczna). Będzie to oddziaływanie lokalne, 

bezpośrednie, długoterminowe. Największe wartości natężenia pola elektrycznego i 

magnetycznego występujące wzdłuż linii elektroenergetycznej mają miejsce w środku przęseł, 

tam, gdzie odległość pomiędzy przewodami a powierzchnią terenu jest najmniejsza. Właściwe 

zaprojektowanie, wykonanie i eksploatacja linii elektroenergetycznych, przy stałym 

monitoringu stanu poszczególnych elementów składowych i stosownych naprawach, pozwalają 

na zmniejszenie do minimum niebezpieczeństw i uciążliwości związanych z ich obecnością w 

środowisku. W strefach technicznych może być przekroczony dopuszczalny poziom 

promieniowania elektromagnetycznego. Zakaz lokalizacji budynków, w tym obiektów 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pozwala w znacznym stopniu ograniczyć narażenie ludzi 

na niekorzystny wpływ tego typu instalacji i urządzeń. Przedmiotowa inwestycja, położona w 

granicach terenu objętego analizą, zlokalizowana będzie w odległościach gwarantujących brak 

przekroczeń dozwolonych norm pól elektromagnetycznych na terenach chronionych prawem. 
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W związku z produkcją i przesyłem energii elektrycznej na etapie eksploatacji urządzeń OZE, 

dopuszczonych w ramach terenów P/PE oraz P/U, będzie występowało promieniowanie 

elektromagnetyczne niejonizujące, które jest związane z przepływem prądu elektrycznego przez 

przewodnik. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego dla elektrowni słonecznych będą: 

stacja transformatorowa, linie średniego napięcia oraz przepływ prądu w przewodniku paneli 

fotowoltaicznych. Ocenia się, iż natężenie pola magnetycznego dla instalacji modułów 

fotowoltaicznych będzie wynosiło mniej niż naturalne promieniowanie elektromagnetyczne i 

nie przekroczy dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku naturalnym 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

Krajobraz 

Nowe tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej stanowią jedynie korektę i 

niewielkie zmiany granic istniejących obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Na terenach 

dotychczas wolnych od zabudowy, gdzie wprowadza się nowe zainwestowanie, może dojść do 

niewielkich zmian w krajobrazie, wynikających z wprowadzenia obiektów kubaturowych, 

likwidacji istniejącej zieleni oraz drobnych przekształceń rzeźby terenu.  

Odkrywkowa eksploatacja kopalin, spowoduje przekształcenie harmonijnego, rolniczego 

krajobrazu w krajobraz przemysłowy, w obrębie którego będą dominować antropogeniczne 

formy terenu, tj.: wyrobiska, zwałowiska nadkładu i urobku. Krajobraz ten będzie miał charakter 

przejściowy i dynamiczny (będzie się zmieniał stopniowo, w miarę postępu prac).  Powstające 

na terenie obszaru górniczego zwałowiska ziemi oraz rekultywacja w kierunku wodnym lub 

leśnym mogą być dodatkowym elementem punktowym urozmaicającym antropogeniczny 

krajobraz. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie i długoterminowe. Przeznaczenie terenów pod 

eksploatacje kruszywa naturalnego spowoduje znaczące zmiany krajobrazu naturalnego. 

Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim rzeźby terenu i szaty roślinnej. W wyniku planowanej 

eksploatacji powstaną wyrobisk o zróżnicowanej głębokości i powierzchni. Rekultywacja 

terenów zdegradowanych przyniesie kolejną zmianę krajobrazu polegającą na pojawieniu się 

nowych powierzchni leśnych bądź wodnych. Oddziaływanie eksploatacji na krajobraz w fazie 

eksploatacji będzie posiadało charakter bezpośredni, krótkoterminowy, skumulowany i 

negatywny. W fazie rekultywacji terenów będą to oddziaływania bezpośrednie, skumulowane, 

stałe, odwracalne i pozytywne. 

W stosunku do aktualnego stanu zagospodarowania ocenia się, iż realizacja ustaleń projektu 

Studium w zakresie realizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, przyczyni się do 

niewielkiego pogorszenia krajobrazu. Elementem negatywnie wpływającym na krajobraz są 

słupy energetyczne, które ze względu na znaczną wysokość oraz gabaryty są widoczne z 

odległości kilku kilometrów. Wpływają one na walory estetyczne oraz sposób postrzegania 

przestrzeni przez ludzi. Stanowią wyraźny akcent. Konstrukcje słupów oddziałują bezpośrednio 

i stale degradująco na krajobraz, stanowiąc trwałą jego dominantę. Nie ma w praktyce 

skutecznych środków ograniczających wpływ linii na krajobraz. Z uwagi na istniejące 

zagospodarowanie obszaru analizy ocenia się, iż jest mało prawdopodobne, aby realizacja 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokich napięć wpłynęła znacząco negatywnie na 

lokalny krajobraz w stosunku do stanu aktualnego.   
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Zmiany krajobrazu mogą być wynikiem powstania farm fotowoltaicznych, dopuszczonych w 

ramach terenów P/PE oraz P/U. Ze względu na kształt najpopularniejszego obecnie typu paneli 

słonecznych (płaskie prostokąty) oraz konieczności jednoczesnej instalacji wielu tego typu 

urządzeń, farmy solarne odznaczać się mogą w krajobrazie jako znacznej wielkości, jednorodne 

powierzchnie o metaliczno – szarym kolorze, stanowiąc znaczący horyzontalny element 

krajobrazowy. Generalnie, będzie to krajobraz przekształcony na krajobraz typu industrialnego.  

Różnorodność biologiczna, flora i fauna 

 Generalnie zapisy projektu zmiany Studium dotyczące szaty roślinnej zmierzają do jej 

optymalnej ochrony oraz jej wzbogacenia, a także wzmocnienia naturalnych siedlisk. 

Analizowany projekt zapewnia pełną ochronę najcenniejszych terenów zieleni. Projekt Studium 

nie dopuszcza nowej zabudowy w obrębie dolin rzecznych oraz w obrębie terenów leśnych, tym 

samym chroni najcenniejsze ekosystemy występujące w granicach gminy Niedźwiada. 

Dodatkowo pozytywnym aspektem jest wprowadzenie minimalnych powierzchni biologicznie 

czynnych, co z kolei umożliwi egzystencję wielu siedlisk i gatunków fauny. 

Negatywny wpływ ustaleń projektu Studium na faunę, florę oraz różnorodność biologiczną 

wystąpi na etapie realizacji wszelkich nowych inwestycji dopuszczonych ustaleniami projektu 

dokumentu i na etapie ich funkcjonowania. Dotyczy to niszczenia zbiorowisk roślin na etapie 

inwestycyjnym oraz zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych terenów przez ich trwałe 

zabudowanie. Zmiany wprowadzone projektem dokumentu dotyczące zainwestowania nowych 

terenów pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, czy też usługową, mają niewielki zasięg 

przestrzenny, zatem będą miały relatywnie niewielki negatywny wpływ na analizowane w tym 

rozdziale komponenty środowiska.  

Tereny stanowiące otoczenie projektowanego przedsięwzięcia, jakim jest eksploatacja złóż 

kopalin wraz z obszarem przewidzianym pod działalność wydobywczą, nie przedstawia cennych 

walorów przyrodniczych. Tło inwestycji stanowią bowiem pola uprawne, praktycznie nie 

pokryte roślinnością inną niż uprawy polowe. Z uwagi na niezbyt bogatą faunę, reprezentowaną 

głównie przez gatunki synantropijne ptaków i ssaków oraz niewielką różnorodność flory, 

sprowadzającą się głównie do typowych upraw rolniczych, można stwierdzić, iż powyższe 

przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu wpływać na świat roślin i zwierząt. W przypadku 

rekultywacji (w kierunkach leśnym lub wodnym) przywracającej terenom poeksploatacyjnym 

wartości przyrodnicze zmiany te będzie można uznać za nie tylko odwracalne, ale również za 

przyczyniające się do zwiększenia bioróżnorodności. 

Przewiduje się uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej oraz mało znaczące pogorszenie 

warunków bytowania gatunków fauny i ograniczenie ich przestrzeni życiowej, głównie 

żerowiskowej i niepowodujące istotnych zmian ilościowych i jakościowych w populacjach 

gatunków. 

Prace budowlano-montażowe mogą wywołać migrację niektórych gatunków fauny na tereny 

sąsiednie, spowodowaną hałasem, drganiami, niewielką emisją spalin czy też wzmożoną 

obecnością ludzi. Migracja ta będzie miała jedynie charakter czasowy i po zakończeniu prac 

najprawdopodobniej odtworzone zostaną dotychczasowe struktury i relacje. W okresie 

realizacji nie należy spodziewać się znaczącego negatywnego oddziaływania na żaden z 

gatunków zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność analizowanego terenu. 
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Realizacja ustaleń projektu Studium może spowodować niewielkie przekształcenia funkcjonalne 

w środowisku. Pozostające dotychczas w rolniczym użytkowaniu tereny, zostaną zastąpione 

nowymi terenami zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

produkcyjnej czy też usługowej co może spowodować ograniczenie liczebności gatunków fauny, 

żerujących na terenach rolniczych. Należy się spodziewać, iż przekształcony krajobraz stanie się 

miejscem występowania nowych gatunków fauny, przystosowanych do życia w takim 

środowisku. Najprawdopodobniej pojawią się nowe gatunki zwierząt, odporne na bliskie 

sąsiedztwo ludzi i związane z tym zanieczyszczenia, a także odporne na hałas komunikacyjny. 

Wprowadzenie w projekcie Studium zapisów ograniczających intensywność planowanej 

zabudowy oraz wymagających zapewnienia odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie 

czynnej, pozwoli na zminimalizowanie strat poniesionych w wyniku przekształceń tych terenów. 

Roboty górnicze wykonywane podczas eksploatacji kruszywa naturalnego doprowadzą do 

częściowej likwidacji zespołów roślinnych istniejących pierwotnie, czyli kompleksów leśnych, 

roślinności pastwiskowej, istniejących ugorów. Planowane przedsięwzięcia spowodują 

konieczność usunięcia warstwy glebowej, a wraz z nią integralnie związanej flory i fauny. W 

związku z tym na obszarze przewidzianym do eksploatacji złoża świat roślinny i zwierząt 

zostanie całkowicie zniszczony. Dodatkowo hałas komunikacyjny i emisja spalin pochodzących z 

maszyn górniczych i środków transportu poruszających się po drogach może spowodować 

zmniejszenie aktywności życiowej zbiorowisk roślinnych występujących wzdłuż dróg i 

ograniczenia migracji drobnej fauny Wraz ze zniszczeniem ekosystemów pól czasowej likwidacji 

ulegną populacje mikroorganizmów, owadów, płazów, gadów, ptaków, ssaków zamieszkujących 

przedmiotowe tereny. W celu ochrony przed degradacją i dewastacją kompleksów leśnych 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, gdzie projekt Studium wprowadza 

nowe tereny eksploatacji złóż kopalin, wskazuje się konieczność zachowania odpowiedniej 

szerokości pasów (filarów) ochronnych. Zachowanie pasów ochronnych pozwoli na 

zabezpieczenie systemów korzeniowych przed przesuszeniem i uszkodzeniem oraz osuwiskami 

i obrywami. Przywrócenie wartości użytkowych zmienionym siedliskom w ramach 

prowadzonych prac rekultywacyjnych, pozwoli na częściową odbudowę pierwotnych siedlisk 

oraz pojawienie się nowych gatunków zwierząt. Zaleca się, aby rekultywacja odbywała się 

poprzez nasadzenia roślinności dostosowanej do siedliska przyrodniczego z przewagą 

gatunków rodzimych. Należy podkreślić, iż tereny objęte zmianą studium położone są poza 

korytarzami migracyjnymi zwierząt. Oddziaływanie eksploatacji kruszywa naturalnego na 

rośliny, zwierzęta i siedliska przyrodnicze będzie miało zróżnicowany charakter. Na etapie 

prowadzenia działalności wydobywczej będą to oddziaływania bezpośrednie, krótkoterminowe 

i negatywne. Po zakończonej eksploatacji oddziaływanie będzie bezpośrednie i pośrednie, stałe, 

pozytywne i odwracalne. Realizacja zabudowy mieszkaniowej będzie miała niewielki wpływa na 

szatę roślinną, zwierzęta i siedliska przyrodnicze. Jedynie w obrębie likwidowanej warstwy 

glebowej, likwidacji ulegną zespoły roślinności polnej i związana z nią mikrofauna. Po 

zakończeniu prac budowlanych i urządzeniu terenów zieleni towarzyszącej zabudowie pojawią 

się nowe zbiorowiska roślinności i gatunki zwierząt charakterystyczne dla osiedli 

mieszkaniowych.  

Obszary prawnie chronione, w tym obszary NATURA 2000 

Projekt zmiany Studium wprowadza nowe tereny inwestycyjne oraz obszary eksploatacji 

złóż kopalin poza terenami objętymi prawną ochroną przyrodniczą, dotyczy pomnika przyrody 

oraz 2 użytków ekologicznych. 
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Tereny inwestycyjne, które wskazuje projekt Studium dotyczą obszarów położonych poza 

Systemem Przyrodniczym Gminy Niedźwiada. Będzie miało ono miejsce głównie na terenach 

rolniczych, których wykorzystanie pod zabudowę nie spowoduje poważnych zagrożeń dla 

ekologicznego funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem. 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 dokumentu 

narzuca ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…).W myśl art. 3 pkt 

17 w/w ustawy przez znaczące oddziaływanie na obszary NATURA 2000 należy rozumieć 

oddziaływanie na cele ochrony obszaru NATURA 2000, w tym w szczególności działania 

mogące: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, lub 

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

2000, lub 

 pogorszyć integralność obszaru NATURA 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.  

W granicach gminy Niedźwiada brak jest obszarów włączonych do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000. Niemniej jednak dokonano analizy potencjalnego wpływu projektu 

dokumentu na środowisko najbliżej położonych obszarów NATURA 2000, którymi są: 

 Obszar specjalnej ochrony ptaków „Lasy Parczewskie” oddalone od gminy Niedźwiada o ok. 

3,3 km w kierunku wschodnim; 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Parczewska” PLH060107 oddalony od gminy 

Niedźwiada o ok. 4,3 km w kierunku wschodnim. 

Dla w/wym. obszarów, obowiązują plany zadań ochronnych zgodnie z Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015 roku w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Parczewskie 

PLB060006 (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 176) oraz Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Parczewska PLB060006 (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 

180). 

Tabela 14. Oddziaływanie ustaleń projektu Studium w odniesieniu do zagrożeń i presji 

wywieranych na obszar NATURA 2000 „Lasy Parczewskie”, w oparciu o zapisy zawarte w 

Standardowym Formularzu Danych (SFD) 

Poziom 

oddziaływania 

określony w SFD 

Oddziaływanie 

wewnętrzne/zewnętrzne 

określone w SFD 

Zagrożenie i presje określone 

w SFD 

Oddziaływanie 

ustaleń 

projektu  

Studium 

średnie wewnętrzne 
B01 – zalesianie terenów 

otwartych 
nie dotyczy 

średnie wewnętrzne 

J02 - spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

brak znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 
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Poziom 

oddziaływania 

określony w SFD 

Oddziaływanie 

wewnętrzne/zewnętrzne 

określone w SFD 

Zagrożenie i presje określone 

w SFD 

Oddziaływanie 

ustaleń 

projektu  

Studium 

średnie wewnętrzne A02 – zmiana sposobu uprawy 

brak znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 

średnie wewnętrzne A04.03 – hodowla zwierząt nie dotyczy 

Z punktu widzenia realizacji zapisów projektu zmiany Studium uciążliwościami dla obszaru 

Natura 2000 „Lasy Parczewskie” mogą być: 

 zmiana stosunków wodnych; 

 zmiana sposobu uprawy; 

określone w SFD jako oddziaływania wewnętrzne. Uciążliwości te wg SDF odznaczają się 

średnim poziomem oddziaływania na ostoję ptasią. Nie prognozuje się wystąpienia 

negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 ze względu na niewielki zakres zmian, 

znaczną odległość terenów dla których projekt dokumentu wprowadza zmiany w 

zagospodarowaniu terenu, a także zawarte w projekcie dokumentu ustalenia dotyczące ochrony 

zasobów środowiska. Prognozuje się, iż oddziaływania powstające w wyniku realizacji projektu 

zmiany Studium nie będą występowały w skali, w której mogłyby znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele utworzenia oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Lasy 

Parczewskie”. Ocenia się, iż realizacja projektu Studium nie będzie stanowić przyczyny 

występowania negatywnych oddziaływań na przedmiotowy obszar Natura 2000. 

Tabela 15. Oddziaływanie ustaleń projektu Studium w odniesieniu do zagrożeń i presji 

wywieranych na obszar NATURA 2000 „Ostoja Parczewska”, w oparciu o zapisy zawarte w 

Standardowym Formularzu Danych (SFD) 

Poziom 

oddziaływania 

określony w SFD 

Oddziaływanie 

wewnętrzne/zewnętrzne 

określone w SFD 

Zagrożenie i presje określone 

w SFD 

Oddziaływanie 

ustaleń 

projektu  

Studium 

niskie wewnętrzne 

E03.01 - pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

brak znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 

niskie wewnętrzne F03.01 - polowanie nie dotyczy 

niskie zewnętrzne D01.02 – drogi, autostrady nie dotyczy 

średnie wewnętrzne 
D01.01 - ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 
nie dotyczy 

niskie wewnętrzne B - leśnictwo nie dotyczy 

niskie wewnętrzne 
J02.01 - Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 
nie dotyczy 
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Poziom 

oddziaływania 

określony w SFD 

Oddziaływanie 

wewnętrzne/zewnętrzne 

określone w SFD 

Zagrożenie i presje określone 

w SFD 

Oddziaływanie 

ustaleń 

projektu  

Studium 

niskie zewnętrzne 

E03.01 - pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

brak znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 

średnie zewnętrzne 
J02.01 - Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 
nie dotyczy 

niskie wewnętrzne D01.02 - drogi, autostrady nie dotyczy 

średnie wewnętrzne G02 - drogi, autostrady nie dotyczy 

średnie wewnętrzne 
F01 - Akwakultura morska i 

słodkowodna 
nie dotyczy 

Z punktu widzenia realizacji zapisów projektu zmiany Studium uciążliwościami dla obszaru 

Natura 2000 „Ostoja Parczewska” mogą być: 

 powstające odpady z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych; 

 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie 

określone w SFD jako oddziaływania zewnętrzne. Uciążliwości te wg SDF odznaczają się 

odpowiednio niskim i średnim poziomem oddziaływania na ostoję siedliskową. Nie prognozuje 

się wystąpienia negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 ze względu na niewielką skalę 

zmian, zawarte w projekcie dokumentu ustalenia dotyczące ochrony zasobów środowiska, w 

tym w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Prognozuje się, iż oddziaływania powstające 

w wyniku realizacji projektu zmiany Studium nie będą występowały w skali, w której mogłyby 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele utworzenia oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 

2000 „Ostoja Parczewska”. Ocenia się, iż realizacja projektu zmiany Studium nie będzie stanowić 

przyczyny występowania negatywnych oddziaływań na przedmiotowy obszar Natura 2000. 

Ocenia się, iż realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie wpłynie na przedmiot ochrony oraz 

integralność w/w obszarów Natura 2000, głównie z uwagi na ich znaczne oddalenie od obszaru 

gminy, a także niewielką skalą zmian wprowadzanych ustaleniami projektu dokumentu. 

Ochrona zabytków 

Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne. W 

granicach obszaru objętego zmianą Studium nie występują zabytki wpisane do rejestru 

zabytków ani do ewidencji zabytków. 

Niemniej, w granicach obszarów, dla których projekt Studium wprowadza nowe 

przeznaczenie terenu, znajdują się stanowiska archeologiczne, dla którego, projekt dokumentu 

ustala, iż wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie wyznaczonych stanowisk 

archeologicznych wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru. 

Dodatkowo wszelkie prace na terenie stanowiska wymagają wcześniejszego uzgodnienia w celu 

uzyskania zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. 
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Środowisko ludzi 

 Zmiany w obrębie poszczególnych elementów środowiska naturalnego mogą 

oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Istotne znaczenie w tym względzie ma wielkość emisji 

zanieczyszczeń dla środowiska, jaka może być skutkiem realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu planistycznego, a także relacje przestrzenne terenów o różnych funkcjach, zwłaszcza 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej. 

Prognozuje się, iż skala spodziewanych emisji zanieczyszczeń (tj.: zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego, ścieki, odpady stałe, hałas) nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Jest mało prawdopodobne, aby dopuszczalne normy zanieczyszczeń były przekraczane, z uwagi 

na skalę zmian, którą proponuje Studium. 

Prace wydobywcze spowodują wzrost poziomu hałasu spowodowany pracą maszyn i 

transportem. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie występujące czasowo, tylko w trakcie pracy 

maszyn. Najbliżej położone tereny mieszkaniowe znajdują się (zgodnie z przeznaczeniem terenu 

wyznaczonym w zmianie Studium) w odległościach od ok. 0,35 km do ok. 0,5 km od 

planowanych terenów wydobycia. Jest mało prawdopodobne, aby hałas miał negatywny wpływ 

na mieszkańców okolicznych miejscowości, zwłaszcza iż są to obszary jeszcze 

niezainwestowane. Tereny, które projekt zmiany Studium przeznacza pod eksploatację złóż 

kopalin oraz tereny produkcyjne, magazyny, składy i eksploatację złóż kopalin, znajdują się w 

bezpośrednim sąsiedztwie sąsiedniej gminy Ostrówek. Analiza dokumentu Studium 

obowiązującego na terenie gminy Ostrówek wskazuje, iż w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 

wprowadzanych zmianą dokumentu znajdują się także tereny eksploatacji złóż kopalin oraz 

tereny przemysłowo – usługowe, stanowiące kontynuację sposobu zagospodarowania na terenie 

gminy Niedźwiada w postaci Wielofunkcyjnej Strefy Przedsiębiorczości. A więc, realizacja 

ustaleń zmiany Studium nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi zamieszkujących 

gminę Ostrówek. 

Oddziaływanie kopalni kruszywa na ludzi dotyczyć będzie przede wszystkim pracowników 

zatrudnionych przy wydobyciu oraz ludność zamieszkałą wzdłuż dróg dojazdowych do 

obszarów z których będzie prowadzona eksploatacja kopaliny. Oddziaływanie na pozostałą 

ludność będzie zróżnicowane w zależności od położenia kopalni względem stref zamieszkania. 

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Górka Lubartowska – Niedźwiada” znajduje się 

w odległości ok. 0,5 od zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiada 

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej terenów leśnych. Udokumentowane 

złoże kruszywa naturalnego „Górka Lubartowska VIII” znajduje się w odległości ok. 0,9 od 

zabudowy mieszkaniowej miejscowości Górka Lubartowska. Udokumentowane złoże kruszywa 

naturalnego „Niedźwiada I” znajduje się w odległości ok. 1,9km od zabudowy mieszkaniowej 

miejscowości Niedźwiada oraz w sąsiedztwie od strony północnej terenów leśnych. Ocenia się, 

iż eksploatacja złóż kopalin w przypadku obszarów wprowadzanych ustaleniami projektu 

zmiany Studium nie będzie oddziaływała znacząco negatywnie na zdrowie ludzi. Mimo znacznej 

odległości prowadzona eksploatacja oraz transport urobku wymaga odpowiednich rozwiązań 

organizacyjno-technicznych (dojazd do kopalni, czas pracy, sprawność sprzętu górniczego, 

zabezpieczenia przed hałasem i pyleniem). Na etapie eksploatacji niekorzystne oddziaływanie 

na ludzi będzie związane przede wszystkim z pogorszeniem klimatu akustycznego oraz jakości 

powietrza atmosferycznego. W wyniku prowadzenia prac eksploatacyjnych wystąpi pogorszenie 

warunków akustycznych oraz zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pod wpływem pracy 

maszyn i sprzęt wydobywczego oraz środków transportu. Oddziaływania te będą trwały do 
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chwili zakończenia eksploatacji kruszywa. Największe natężenie hałasu i emisji zanieczyszczeń, 

szczególnie pyłowych nastąpi w obrębie terenów kopalni, a tym samym najsilniej odczują to 

pracownicy zakładów górniczych. Celem zachowania bezpieczeństwa pracy, a tym samym życia i 

zdrowia ludzi, przy urobku kopaliny powinien być używany sprawny technicznie sprzęt i 

maszyny, stale prowadzony nadzór górniczy oraz bezwzględnie przestrzegane przepisy bhp. 

Niezmiernie istotne będzie zachowanie odpowiednio nachylonych skarp wyrobisk, kiedy to 

łatwo może dojść do powstanie osuwisk i obrywów mas skalnych. Złoże będzie eksploatowane 

w granicach własności nieruchomości poszczególnych. Dzięki temu nie dojdzie do kolizji z 

interesami osób trzecich. Na etapie likwidacji kopalni i prowadzonych prac przy rekultywacji 

terenów poekspoatacyjnych nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ludzi. Prace 

rekultywacyjne będą prowadzone w celu maksymalnego przywrócenia wartości 

środowiskowych z okresu poprzedzającego eksploatację. Przywrócenie wartości użytkowych 

terenom pokopalnianym – np. zalesienia poprawi walory przyrodniczo–krajobrazowe, co 

niewątpliwie korzystnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie ludzi.  

Ustalenia projektu Studium zakazują lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, co świadczy o tym, iż realizacja Studium nie będzie 

wiązała się z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii, w związku z czym, jest mało 

prawdopodobne, aby realizacja ustaleń dokumentu wpłynęła znacząco negatywnie wpływ na 

życie i zdrowie mieszkańców gminy Niedźwiada. 

W analizowanym projekcie dokumentu uwzględniono obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią. Wszystkie nowe tereny inwestycyjne objęte zmianą Studium znajdują się poza 

zasięgiem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wieprz. W związku z powyższym 

nie przewiduje się, by realizacja zmiany Studium powodowała powstawanie zagrożeń 

powodziowych dla ludzi i dóbr materialnych. 

Odpady 

W zakresie gospodarki odpadami projekt dokumentu nakazuje realizację ustaleń takich 

jak: dalsze składowanie i utylizowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz 

obowiązującymi planami w zakresie gospodarki odpadami. Na terenie gminy Niedźwiada należy 

dążyć do: 

 doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, 

 propagowania wśród mieszkańców ochrony środowiska. 

Wpływ realizacji ustaleń projektu Studium na zmiany klimatyczne i bioróżnorodność 

biologiczną oraz analiza projektu Studium pod względem zawarcia celów i kierunków 

adaptacji do zmian klimatu, określonych w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i 

obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 

Dokument SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć 

w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020, a w grupie której 

wymienia się: gospodarkę wodną, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczną i obszary 

prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, strefa 

wybrzeża, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane. Wrażliwość tych sektorów 

została określona w oparciu o przyjęte dla SPA scenariusze zmian klimatu. Obszary 

zurbanizowane stanowią szczególną kategorię w strukturze przestrzeni geograficznej, 
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charakteryzującą się dużą gęstością populacji ludzkiej, a tym samym są bardzo wrażliwe z uwagi 

na negatywne oddziaływanie antropopresji.  

Analizowany projekt Studium uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze analizowanego 

obszaru. Projekt dokumentu wprowadza ochronę obszarów cennych pod względem 

przyrodniczym tj. pomników przyrody i użytków ekologicznych. Wolne od zabudowy tereny 

zielone stanowią obszary położone wzdłuż dolin rzecznych, co ma istotne znaczenie właściwego 

stanu powietrza (swobodnego przepływu mas powietrza). Dodatkowo minimalne wielkości 

wskaźników powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych wydzieleń planistycznych 

służą utrzymaniu właściwych warunków termicznych. Te wszystkie ustalenia są istotne dla 

utrzymania właściwych warunków termicznych, a więc zapobiegają występowaniu 

negatywnego zjawiska wzrostu temperatury. 

Pośrednim zagrożeniem są powodzie z uwagi na fakt, iż gmina Niedźwiada położona jest w  

dolinie rzeki Wieprz. Opady ulewne podobnie jak powodzie stanowią zagrożenie dla 

infrastruktury technicznej poprzez podtopienia, osuwiska i zniszczenie ciągów 

komunikacyjnych, budynków i mienia. Projekt zmiany Studium uaktualnił zasięg występowania 

terenów szczególnego zagrożenia, zgodnie z opracowanymi mapami zagrożenia powodziowego 

oraz mapami ryzyka powodziowego, w ramach projektu ISOK. Zachodnia część gminy 

Niedźwiada jest częściowo zagrożona wystąpieniem powodzi. Projekt zmiany Studium nie 

wprowadza zmian w przeznaczeniu terenów w granicach obszarów zagrożonych wystąpieniem 

powodzi. Jednym z ustaleń projekt dokumentu odnoszącego się do obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią jest zakaz wyznaczania nowych terenów pod zabudowę. W celu 

ograniczenia skutków powodzi w obrębie terenów już zainwestowanych, projekt dokumentu 

ustala: 

 zakaz realizacji nowych obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w 

przypadku wystąpienia powodzi (np. stacji paliw, magazynów środków chemicznych, 

szamb itp.),  

 likwidację lub skuteczne zabezpieczenie istniejących obiektów mogących negatywnie 

oddziaływać na środowisko. 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią projekt dokumentu zabrania wykonywania 

robót i innych czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe – zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy Prawo wodne. 

Jednym z kierunków działań adaptacyjnych, dążących do osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, jest ochrona różnorodności 

biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu. Ochrona różnorodności 

biologicznej jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty 

bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi zmianami klimatu. Realizacja zapisów projektu 

Studium nie wpłynie istotnie na klimat obszaru objętego zmianą, ponieważ projekt ma na celu 

przede wszystkim ochronę terenów biologicznie czynnych. Projekt zmiany Studium 

przygotowuje przestrzeń do mogących ulec zmianie warunków klimatycznych, uwzględniając 

jego aspekty geologiczne, hydrologiczne i przyrodnicze. Projekt planu ma za zadanie ochronę 

doliny rzeki Wieprz. Dbając o korzystne warunki aerosanitarne projekt Studium ustala, że 

podstawowym źródłem zasilania kotłowni lokalnych będzie gaz ziemny z projektowanej sieci 

średniego ciśnienia. Dodatkowo zaleca eliminację uciążliwych palenisk węglowych i stosowanie 

do celów grzewczych i bytowych gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEDŹWIADA 
 prze 

2019 
 

 

92 | S t r o n a  
 

pozyskiwanie ciepła ze źródeł alternatywnych (biomasa z roślin energetycznych, energia 

solarna, wiatrowa, geotermalna, itp.).  

Rekultywacja wyrobiska będącego efektem eksploatacji kopalin, przyczyni się do adaptacji 

przedsięwzięcia do zmian klimatu. Projekt dokumentu dopuszcza leśny i wodny kierunek 

rekultywacji terenu. Wskutek realizacji zbiornika wodnego powstanie lokalny mikroklimat z 

charakterystycznymi warunkami termicznymi nad zbiornikiem i w jego otoczeniu, na skutek 

parowania wody z powierzchni lustra wody oraz akumulacji energii w wodzie w postaci ciepła. 

W ten sposób zimą zbiornik spowoduje wzrost minimalnej temperatury powietrza i spadek 

wilgotności względnej, natomiast latem spadek temperatury powietrza i różnicy między 

skrajnymi temperaturami miesięcznymi i rocznymi 

Spójność ustaleń Studium z celami SPA przejawia się: 

 w odniesieniu do ochrony bioróżnorodności – uwzględnienie obszarów objętych ochroną 

przyrodniczą oraz wskazanie zasad zagospodarowania na tych terenach; ochrona zasobów 

leśnych oraz ochrona Systemu Przyrodniczego Gminy;  

 w odniesieniu do gospodarki wodnej – ustaleniem zasad ochrony ilościowej i jakościowej 

zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wód Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 407, dążeniem do wysokiego poziomu ochrony wód powierzchniowych 

i gruntowych poprzez rozwój zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 

 w odniesieniu do sektora energetycznego w kontekście zapewnienia dobrego stanu 

środowiska - ustala się eliminację uciążliwych palenisk węglowych i stosowanie do celów 

grzewczych i bytowych gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz pozyskiwania 

ciepła ze źródeł alternatywnych (biomasa z roślin energetycznych, energia solarna, 

wiatrowa, geotermalna), rozwój gazyfikacji gminy; zwiększanie wskaźnika lesistości gminy. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż realizacja ustaleń projektu zmiany Studium 

wpisuje się w realizację kierunków działań służących adaptacji do zmian klimatu, o 

których mowa w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. 

3. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów w sposób określony w projekcie zmiany 

Studium nie będzie powodować ryzyka wystąpienia poważnej awarii - zdarzenia w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Do grupy zakładów o 

zwiększonym ryzyku, albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej zalicza się zakłady w zależności od występowania jednej lub więcej substancji 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016roku w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o 

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej – Dz. U. 2016 poz. 138).  

Na terenie Gminy Niedźwiada brak jest zakładów o dużym i o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii. Ponadto, nie planuje się lokalizacji inwestycji kwalifikujących się do w/w kategorii 

przedsięwzięć, w związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych. Potencjalnym źródłem poważnych awarii może być transport drogowy 
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substancji niebezpiecznych, głównie paliw płynnych (LPG, benzyna, olej napędowy). Mogą co 

najwyżej zaistnieć incydentalne wycieki produktów ropopochodnych w sytuacji awarii maszyn i 

urządzeń technologicznych oraz środków transportu lub zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego w sytuacji pożaru. W celu zapobieżenia powyższym zaleca się: 

 uposażyć zakłady w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe; 

 zastosować w maszynach i urządzeniach takie rozwiązania techniczne, który 

uniemożliwią przenikanie substancji szkodliwych do podłoża gruntowego; 

 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ŚRODOWISKA 

Analiza uwarunkowań środowiskowych wykazuje, iż na obszarze gminy Niedźwiada 

główny system przyrodniczy gminy tworzą: 

 dolina rzeki Wieprz pełniąca rolę korytarza ekologicznego rangi krajowej,  

 dolina rzeki Piskornica stanowiąca korytarz ekologiczny łączący system przyrodniczy 

gminy z doliną rzeki Tyśmienicy.  

 korytarz łąkowo-leśny łączący dolinę Wieprza z Lasem Pałeckim i dalej z Pojezierzem 

Łęczyńsko-Włodawskim.  

 Las Pałecki, Las Mitros, Las Górecki - główne obszary węzłowe SPG. 

System ten zachowuje ciągłość i dzięki temu gwarantuje niezachwianą równowagę ekologiczną 

obszaru. Pozostałe tereny, zagospodarowane przez człowieka to: ośrodki osadnicze powiązane 

układami drogowymi oraz rozległe tereny rolnicze. Taki schemat zagospodarowania 

przestrzennego gminy wykazuje wysoką zgodność z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi i 

zaleca się by go w dalszym ciągu zachować. Przy kształtowaniu struktury funkcjonalno–

przestrzennej gminy uwzględniono uwarunkowania wynikające z ochrony 

przeciwpowodziowej, występowania obszarów gleb chronionych, lasów i terenów 

udokumentowanych złóż kopalin oraz systemu przyrodniczego gminy. W wyniku realizacji 

ustaleń projektu Studium, funkcjonowanie Systemu Przyrodniczego Gminy nie będzie 

zmodyfikowane, bowiem nowe tereny inwestycyjne wprowadzane przez projekt Studium, 

dotyczą terenów położonych w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, poza SPG. Potencjalne 

utrudnienie dla funkcjonowania systemu ekologicznego w gminie Niedźwiada może stanowić 

jedynie projektowana linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV, przecinająca na niewielkim 

fragmencie na południe od miejscowości Berejów tereny rolne wskazane do zalesienie, 

wpisujące się w SPG. 

5. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 

USTALEŃ ZMIANY STUDIUM 

Poszczególne elementy środowiska, takie jak: ludzie, rzeźba terenu, budowa geologiczna, 

wody powierzchniowe i podziemne, pokrywa glebowa, szata roślinna i leśna, klimat lokalny, 

krajobraz naturalny, zasoby naturalne, dobra materialne, zabytki kultury materialnej są ze sobą 

powiązane i tworzą integralną całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników, może 

przejawiać się pogorszeniem stanu całego ekosystemu. Wzajemne wzmacnianie występujących 

oddziaływań w danym środowisku powoduje, że łączny efekt jest większy od sumy efektów ich 

działania oddzielnego. Z punktu widzenia zdrowia ludzi najważniejsze są oddziaływania na 
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powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz ma w tym 

aspekcie charakter pośredni, związany z walorami estetycznymi otaczającego terenu. Jak 

wspomniano wcześniej, największe zmiany w środowisku naturalnym związane będą z 

eksploatacją złóż kopalin, którą projekt Studium wprowadza swoimi ustaleniami. W oparciu o 

wyżej przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych zmian można 

stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w niniejszej prognozie oraz 

prawidłowej eksploatacji złoża, jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły wzajemne negatywne 

oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska.  

Realizacja ustaleń projektu Studium w zakresie zagospodarowania skutkować może 

następującymi zjawiskami:  

 wprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza – zaprojektowany w projekcie zmiany 

Studium rozwój terenów zurbanizowanych (mieszkaniowych, usługowych, przemysłowo – 

usługowych) będzie skutkował pojawieniem się nowych ognisk zanieczyszczeń do 

powietrza w postaci indywidualnych kotłowni. Ustalenia projektu dokumentu przewidują 

eliminacji uciążliwych palenisk węglowych i stosowanie do celów grzewczych i bytowych 

gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz pozyskiwania ciepła ze źródeł 

alternatywnych (biomasa z roślin energetycznych, energia solarna, wiatrowa, geotermalna) 

oraz rozwój gazyfikacji gminy Niedźwiada. W przypadku eksploatacji złóż kopalin 

negatywne oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego będzie się wiązać z pracą 

maszyn i urządzeń transportu technologicznego, transportu kołowego i kolejowego w 

trakcie budowy oraz eksploatacji. Nie przewiduje się, aby wprowadzenie gazów i pyłów do 

powietrza miało znaczący wpływ na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego. 

Warunki areosanitarne w granicach gminy, tak jak dotychczas będą kształtowane głównie 

przez obszary zwartej zabudowy oraz ruch komunikacyjny;  

 wytwarzaniem odpadów – w granicach obszaru objętego projektem zmiany Studium 

powstawać będą głównie odpady komunalne. Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych przez 

użytkowników terenów mieszkaniowych, usługowych, przemysłowo - usługowych 

niewątpliwie wzrośnie w stosunku do stanu obecnego. W przypadku eksploatacji złóż 

kopalin mogą powstać odpady z procesów technologicznych. Zasady postępowania z 

odpadami określają przepisy odrębne z zakresu gospodarki odpadami;  

 wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – ustalenia projektu zmiany Studium nie 

przewidują odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi. 

Niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń do wód pojawia się w przypadku nieszczelności 

w stosowanych zbiornikach na nieczystości ciekłe. Na etapie sporządzania projektu 

dokumentu nie jest możliwe określenie ilości odprowadzanych ścieków z omawianego 

obszaru, wielkość ta jest bowiem uzależniona od przebiegu i natężenia procesów 

urbanizacyjnych na terenie gminy. Projekt zmiany Studium wskazuje konieczność 

uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej. Eksploatacja surowców naturalnych może 

powodować zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich związane z powstawaniem 

leja depresyjnego; 

 zanieczyszczeniem gleb – przewidziany rozwój terenów inwestycyjnych będzie się wiązał 

przede wszystkim z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej w miejscu posadowienia 

budynku. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się lokalizacji obiektów mogących 

spowodować zanieczyszczenie gleb. W wyniku rozwoju zainwestowania gleby sąsiadujące z 
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terenami zurbanizowanymi mogą utracić część właściwości fizykochemicznych, m.in. na 

skutek osiadania pyłów ze spalania paliw w przydomowych kotłowniach i transportu 

samochodowego lub w wyniku „udeptywania” gruntów. Dla terenów eksploatacji złóż 

kopalin negatywny wpływ na środowisko naturalne będzie się wiązał z zerwaniem pokrywy 

glebowej w obrębie obszaru górniczego w fazie eksploatacji, przy czym projekt Studium 

wskazuje konieczność przywrócenia pokrywy glebowej w fazie rekultywacji; 

 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – nie przewiduje się, aby realizacja 

nowego zagospodarowania powodowała naruszenie istniejącej rzeźby terenu. Projekt 

dokumentu zawiera niewielkie korekty lokalizacji zabudowy mieszkaniowej uwzględniające 

złe warunki gruntowo – wodne dla posadowienia budynków, jak również występowanie 

terenów predestynowanych do występowania ruchów masowych. Dla tych terenów projekt 

dokumentu ustala zakaz lokalizacji nowej zabudowy. Lokalne zmiany ukształtowania 

terenu mogą powstać w wyniku prowadzenia wykopu pod fundamenty budynków. 

Eksploatacja złóż kopalin spowoduje powstanie wyrobiska w fazie eksploatacji; 

 emitowaniem hałasu – nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu dokumentu miała 

wpływ na zwiększony poziom emisji hałasu w granicach gminy. Ustalenia projektu zmiany 

Studium nie dopuszczają możliwości realizacji inwestycji stanowiących uciążliwe źródło 

hałasu. Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektowanego dokumentu wpłynęła 

znacząco na zwiększenie ruchu drogowego prowadzonego po drogach publicznych, a tym 

samym na zwiększenie oddziaływań akustycznych; 

 emitowaniem pól elektromagnetycznych – projekt Studium wprowadza linię wysokiego 

napięcia 110 kV , będącą potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego; 

 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – ustalenia projektu Studium zakazują lokalizacji 

zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

realizacja ustaleń projektu dokumentu nie będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia 

poważnych awarii.  

 likwidacją roślinności– ustalenia projektu zmiany Studium powodują likwidację zbiorowisk 

roślinności w obrębie zabudowy i dojazdów w fazie budowy. Dodatkowo przyczyni się do 

wprowadzenia nowych gatunków w fazie funkcjonowania. Obszary eksploatacji złóż 

kopalin przyczynią się do likwidacji zbiorowisk roślinności polnej w fazie eksploatacji. Po 

eksploatacji kopaliny projekt dokumentu wskazuje konieczność wykonania rekultywacji 

terenu w kierunku wodnym, leśnym lub rolnym; 

 pogorszeniem warunków dla świata zwierząt – likwidacja mikrofauny w fazie eksploatacji, 

pojawienie się nowych gatunków w fazie rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złóż 

kopalin; 

 pogorszenie walorów krajobrazowych – dotyczy głównie obszaru eksploatacji złóż kopalin 

w fazie eksploatacji zakładu górniczego oraz budowy linii energetycznej wysokiego napięcia 

110kV. Po przeprowadzonej rekultywacji wyrobisk przewiduje się wzbogacenie krajobrazu 

o nowy zbiornik wodny, bądź teren leśny. 

Mając na uwadze stan środowiska, położenie terenu objętego analizą, obecny sposób 

zainwestowania terenów, stwierdza się, że zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym będące 
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efektem realizacji ustaleń projektu zmiany Studium, nie spowodują znaczącego negatywnego 

oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.  

5.1. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ 

TRANSGRANICZNYCH I SKUMULOWANYCH 

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze objętym ustaleniami projektu 

zmiany Studium nie będą generowały dalekosiężnych, wykraczających poza granice Polski, 

oddziaływań na środowisko. Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym oraz z art. 104-117 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie (…) nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. 

 Spośród rodzajów oddziaływań najwięcej trudności w ich identyfikacji powodują 

oddziaływania skumulowane, które należy rozumieć jako działania, wynikające z łącznego 

działania skutków realizacji projektowanego zagospodarowania terenu, a także skutków 

spowodowanych przez inne działania, obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź 

przewidywane. Trudności w ich identyfikacji wynikają głównie z braku danych dotyczących 

możliwych przyszłych oddziaływań, ale również niewystarczających informacji o 

zrealizowanych przedsięwzięciach, będących źródłem oddziaływań. W przypadku prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu Studium, stanowiącego dokument o dość dużej 

ogólności, określenie tego typu oddziaływań jest dużą trudnością. Wielkość oddziaływań 

skumulowanych, a w efekcie zmiany w środowisku tym spowodowane zależą od rodzaju, 

lokalizacji i sposobu eksploatacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Skumulowane oddziaływania 

będą dotyczyły głównie fazy ich budowy, czy modernizacji i nie będą powodowały znaczących 

oddziaływań. 

6. PROPOZYCJIE ROZWIAZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU 

STUDIUM 

Przeznaczenie terenu pod funkcje określone w projekcie zmiany Studium będzie miało 

wpływ na komponenty środowiska naturalnego tj.: wody podziemne, wody powierzchniowe, 

jakość powietrza, klimat, florę oraz faunę, co wynika z przeznaczenia terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową, przemysłowo – usługową oraz eksploatację złóż kopalin. 

Zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i warunki życia 

ludzi powinno dotyczyć zarówno etapu budowy, jak i eksploatacji poszczególnych inwestycji. Ze 

względu na bardzo ogólny charakter dokumentu jakim jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, który proponuje kierunek zmian w strukturze 

funkcjonalno – przestrzennej, trudno jest wskazać konkretne rozwiązania eliminujące, 

ograniczające lub kompensujące negatywne oddziaływanie na środowisko.  

W projekcie Studium zawarte są rozwiązania eliminujące i ograniczające negatywne 

oddziaływanie na środowisko: 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania zabudowy mieszkaniowej 

oznaczonej na rysunku projektu Studium symbolami: M. 
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Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu planowanych 

przedsięwzięć na środowisko będzie: 

 zminimalizowanie emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania obiektów 

oparty na grupowych i indywidualnych źródłach ciepła z zastosowaniem proekologicznych 

paliw, w tym odnawialne źródła energii oraz gaz ziemny; 

 oszczędne gospodarowanie przestrzenią, 

 wykorzystywanie w realizacji obiektów nowoczesnych technologii, 

 przeznaczenie w obrębie działek znacznych powierzchni pod powierzchnię biologicznie 

czynną, 

 wyposażenie terenów w infrastrukturę wodno-ściekową, 

 zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami. 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania zabudowy produkcyjno – 

usługowej oraz usługowej, oznaczonych na rysunku projektu Studium symbolami U, 

P/U: 

 zminimalizowanie emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania obiektów 

oparty na grupowych i indywidualnych źródłach ciepła z zastosowaniem proekologicznych 

paliw, 

 oszczędne gospodarowanie przestrzenią, 

 wykorzystywanie w realizacji obiektów nowoczesnych technologii, 

 przeznaczenie w obrębie działek znacznych powierzchni pod powierzchnię biologicznie 

czynną, 

 wyposażenie terenów w infrastrukturę wodno-ściekową, 

 zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami, 

 w trakcie realizacji inwestycji należy ograniczyć hałas emitowany przez sprzęt budowlany i 

transportowy poprzez zastosowanie odpowiednich technologii i sprzętu, 

 prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń 

wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem 

zminimalizowania emisji spalania paliw; 

 w przypadku zanieczyszczenia gleby substancjami niebezpiecznymi, należy usunąć 

zanieczyszczoną warstwę gruntu do głębokości, do której przeniknęła substancja 

niebezpieczna dla środowiska, 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji niekorzystnych oddziaływań związanych z 

eksploatacją złóż kopali, oznaczonych na rysunku projektu Studium symbolami PE, 

P/PE: 

 prowadzenia eksploatacji złóż zgodnie z planami zagospodarowania złóż i uzyskanymi 

koncesjami, 

 ochrona wód powierzchniowych i gruntowych przed wyciekiem substancji szkodliwych do 

środowiska gruntowo – wodnego przez przygotowanie odpowiedniego stanowiska z 

uszczelnionym podłożem służącym do konserwacji maszyn i sprzętu celem utrzymania ich w 

dobrym stanie technicznym.  

 ograniczenie zmiany stosunków wodnych poprzez określenie na podstawie dokumentacji 

geologicznej głębokości zalegania wód i możliwej głębokości wydobycia zasobów; 

 zachowanie odpowiedniej szerokości pasów (filarów) ochronnych; 
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 ochrona bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez wprowadzenie odpowiednich oznaczeń 

zabezpieczających ludność i dobra materialne przed ewentualnymi zagrożeniami, 

prowadzenie wszystkich możliwych środków ostrożności (BHP) jak również zachowanie 

największej ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych 

pożarów i osuwania się skarpy. Jednocześnie funkcjonowanie zakładu górniczego 

związanego z wydobyciem kopalin powinno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U z 2013 r., poz.1008), przed 

rozpoczęciem wszelkich prac na złożu przedsiębiorca powinien sporządzić dla zakładu 

górniczego „Dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników”, a eksploatacja 

złoża może być prowadzona tylko zgodnie z zatwierdzonym dokumentem technicznym, co 

ma na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery ograniczy zraszanie wodą dróg 

dojazdowych (kopaliny będą wywożone w stanie naturalnym – co ograniczy pylenie) oraz 

etapowanie pracy i zapewnienie dobrego stanu technicznego sprzętu; 

 emisję hałasu wytwarzanego przez sprzęt wydobywczy, uciążliwego dla pobliskiej zabudowy 

zagrodowej zmniejszy ograniczenie pracy maszyn np. do jednej zmiany w ciągu dnia, 

przestrzeganie dopuszczalnych norm hałasu i wibracji na terenach zamieszkania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa - osłabieniu uciążliwości akustycznych może służyć 

zieleń izolacyjna;  

 gospodarka odpadami stałymi powstającymi w czasie prac wydobywczych (głównie 

związanymi  z przebywaniem pracowników) realizowana przez gromadzenie w 

pojemnikach i wywóz na składowisko; 

 ochrona gleby - przez składowanie osobno gleby i nadkładu w celu ponownego 

wykorzystania po pracach niwelacyjnych, nadanie odpowiedniego nachylenia skarpom i 

wyrównanie krawędzi dla ochrony przed erozją liniowa i mechaniczną, w celu ograniczenia 

procesów erozyjnych związanych ze spływem wód roztopowych na zboczach, 

wprowadzenie roślinności w postaci krzewów i drzew, które najskuteczniej ograniczają 

zmywanie gleby i regulują spływy wód, 

 zachowanie i ochrona walorów przyrodniczo – krajobrazowych i estetycznych – 

przekształcenie walorów krajobrazowych przedmiotowego obszaru zostanie 

zminimalizowane w procesie rekultywacji, minimalizacja negatywnego oddziaływania na 

środowisko i ludzi, spowodowanego wydobywaniem kopaliny nastąpi również poprzez 

nasadzanie drzew i krzewów wokół wyrobiska, które zatrzymują zanieczyszczenia pyłowe, 

niwelują hałas jak również poprawiają stan i jakość środowiska, dokonanie rekultywacji 

terenu w kierunku nasadzeń leśnych ewentualnie wodnym, podstawowe prace 

rekultywacyjne powinny być prowadzone na bieżąco z wydobywaniem kopaliny. 

 po wygaśnięciu koncesji lub wyczerpaniu zasobów złóż przedsiębiorcy powinni rozliczyć 

zasoby oraz przeprowadzić rekultywację terenów zmienionych w związku z prowadzoną 

eksploatacją, a także naprawić wszystkie szkody spowodowane eksploatacją zgodnie z 

zasadami ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami rekultywację terenów, co 

wpłynie na wzbogacenie różnorodności. 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania infrastruktury 

elektroenergetycznej: 
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Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie wyznaczenie na etapie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stref technicznych wzdłuż linii 

elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrębnymi i wprowadzenie ograniczeń w 

zagospodarowaniu tych terenów. 

Projekt zmiany Studium zawiera szereg ustaleń, mających na celu zapobieganie, ograniczanie i 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji 

ustaleń przedmiotowego dokumentu. Zostały one przedstawione powyżej. Ustalenia te należy 

ocenić jako właściwe. Zabezpieczają standardy środowiskowe określone odrębnymi przepisami 

i normami środowiskowymi. 

7. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE 

STUDIUM 

 Zgodnie z art. 51 ust.3b) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

(…), zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować przedstawienie 

rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie Studium, w szczególności w 

odniesieniu do obszarów NATURA 2000.  

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań 

na cele, przedmiot ochrony i integralność obszaru NATURA 2000.   

Dla przyjętych w projekcie Studium rozwiązań nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych. 

Proponowane ustalenia zostały dostosowane nowych uwarunkowań m.in. udokumentowane 

nowe złoża kopalin, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, do zaistniałych potrzeb 

społeczeństwa i ściśle określonych celów, które wynikają z wniosków mieszkańców gminy. Na 

przyjęte rozwiązania wpływ miały także uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu 

zagospodarowania terenów oraz ustaleń dokumentów wyższego rzędu.  

8. WSKAZANE TRUDNOŚCI PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY WYNIKAJĄCE  

Z CHARAKTERU ZMIAN 

 W czasie sporządzania prognozy, nie napotkano na poważniejsze trudności wynikające z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, odnoszących się do projektowanych 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz charakteru oddziaływania na środowisko 

realizacji wskazanego w projekcie zmiany Studium zainwestowania. W trakcie opracowywania 

Prognozy, przeanalizowano w stopniu możliwym, na jaki pozwala obecna wiedza, wszystkie 

oddziaływania wynikające z realizacji projektu Studium z uwzględnieniem informacji na temat 

stanu środowiska obszaru opracowania oraz dostępnej wiedzy dotyczącej kształtowania się 

zjawisk przyrodniczych. 

9. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

DOKUMENTU 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest wyrazem 

polityki przestrzennej, wskazującym kierunki ewentualnych zmian w strukturze przestrzennej 

gminy, które mogą, ale nie muszą zostać zrealizowane na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie których 
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wydawane są pozwolenia na budowę na konkretną już inwestycję. Dopiero w pozwoleniu na 

budowę zawarty jest projekt budowlany, co do którego można zastosować pewne metody 

analizy wpływu danej inwestycji na środowisko oraz ustalić częstotliwość z jaką należy ją 

przeprowadzać. 

Wpływ projektu zmiany Studium na środowisko przyrodnicze dokonywane będzie w ramach 

systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którego zasady funkcjonowania określone są w 

rozdziale 2 art. 25-29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 

2013 Nr 1232, z późn. zm.). Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane są corocznie w 

raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji. Źródłami 

danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka 

Województwa Lubelskiego), źródła administracyjne (także gminne) wynikające z obowiązków 

sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia), czy badania 

statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony 

środowiska, należy uznać monitorowanie w zakresie: 

 kontroli stanu jakości wód podziemnych, 

 pomiarów poziomu hałasu, 

 emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery..  

W przypadku realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymagane będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w której (jeśli wyniknie to z oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia) nałożony zostanie obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, w zakresie adekwatnym do rodzaju inwestycji. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie wymaga zwiększenia zakresu monitoringu 

środowiska, natomiast wskazane jest uwzględnianie tendencji zmian związanych z rozwojem 

gminy w wymaganych sprawozdaniach z realizacji planu gospodarki odpadami i programu 

ochrony środowiska oraz bieżące analizowanie wyników monitoringu środowiska.  

System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinien na 

okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 

którego obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Celem prognozy oddziaływania na środowisko była ocena w jaki sposób projektowane 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada może 

oddziaływać na środowisko naturalne i obszary NATURA 2000 i w jakim stopniu ustalenia 

dokumentu planistycznego sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.  

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż zmiany w sposobie 

zagospodarowania przestrzennego terenów, które wystąpią w wyniku realizacji ustaleń projektu 

dokumentu będą miały zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny, rozumiany jako 

oddziaływanie zauważalne lecz niepowodujące naruszenia standardów środowiskowych. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż prawdopodobny negatywny wpływ wskazanych zmian studium 
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na stan i jakość środowiska został stwierdzony w stosunku do stanu istniejącego tj. obszaru gminy 

z nie w pełni zrealizowanymi ustaleniami obowiązującego Studium.  

Ze względu na dużą elastyczność projektu Studium trudno jest w sposób dosłowny i szczegółowy 

określić wielkość i charakter potencjalnych oddziaływań jakie powstaną w związku z realizacją 

planowanych inwestycji. W takich przypadkach można się kierować metodami oceny odporności 

środowiska na degradację oraz rozpoznaniem jego zdolności do regeneracji, na podstawie danych 

określonych między innymi w opracowaniach ekofizjograficznych. 

Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących zasadniczą 

zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i 

bioróżnorodności gatunków, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo i krajobrazowo 

cennych.  

Realizacja projektu ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego 

negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów NATURA 

2000. 

Warunkiem uzyskania optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska jest uwzględnienie, 

przy realizacji ustaleń zawartych w projekcie dokumentu Studium, propozycji działań 

zmierzających w celu zapobiegania lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko. 

11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 Na terenie gminy Niedźwiada obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/97/04 

z dnia 29 września 2004 r., zmienionego uchwałami Nr XII/48/07 z dnia 23 listopada 2007 r. 

oraz Nr XVIII/127/12 z dnia 27 listopada 2012 r., Nr XV/107/16 z dnia 7 października 2016 r.; 

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada. Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu dokumentu opracowana została zgodnie z zakresem wskazanym w art. 51 ust. 2 ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie. Celem prognozy było wskazanie 

przewidywanego wpływu na środowisko przyrodnicze, jaki może mieć miejsce na skutek 

zagospodarowania terenów, zgodnie z ustaleniami Studium.  

Zmian w Studium dokonano w zakresie aktualizacji części dotyczącej uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego w tym wynikających z udokumentowanych nowych złóż 

kopalin. Rysunek Studium został uzupełniony także o nowo wyznaczone tereny inwestycyjne 

wynikające z napływających wniosków osób prywatnych, które dotyczą powiększenia obszarów 

zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i 

rekreacji w miejscowościach  Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Pałecznica 

Kolonia, Pałecznica, Tarło, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Leśna, powiększenia obszarów 

produkcji rybackiej z usługami towarzyszącymi, agroturystyki i rekreacji w miejscowości Górka 

Lubartowska, powiększenia terenów zabudowy usługowej w miejscowościach Pałecznica 

Kolonia, Niedźwiada oraz Brzeźnica Leśna, powiększenia terenów produkcyjnej, składów i 

magazynów oraz zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających 
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energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW w miejscowości 

Pałecznica Kolonia; powiększenia obszarów eksploatacji złóż kopalin wynikających z 

udokumentowanych nowych złóż kopalin z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW w miejscowościach Górka 

Lubartowska oraz Niedźwiada Kolonia, powiększenia obszarów zabudowy produkcyjnej, 

składów i magazynów oraz eksploatacji złóż kopalin z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW w 

miejscowościach: Niedźwiada oraz na niewielkim fragmencie Brzeźnica Leśna; wprowadzenia 

projektowanej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV. 

Z uwagi na fakt, iż obszar objęty ustaleniami zmiany Studium obejmuje niewielkie obszary 

położone fragmentarycznie na terenie całej gminy, charakterystyka stanu zasobów środowiska 

naturalnego, w większości komponentów środowiska naturalnego odnosi się do obszaru całej 

gminy Niedźwiada. 

Gmina Niedźwiada jest typową gminą wiejską, znajdującą się w województwie lubelskim. Gmina 

zajmuje obszar blisko 96 km2 i w jej skład wchodzi 15 sołectw. Hierarchia sieci osadniczej 

dwustopniowa z centrum usługowo – administracyjnym w miejscowościach Niedźwiada i 

Niedźwiada Kolonia jako jedna jednostka osadnicza. Poza zwartą zabudową osiedli wiejskich 

występują skupiska zabudowy kolonijnej. Tereny rolnicze stanowią najważniejszy element nie 

tylko przestrzenny, ale również społeczno-gospodarczy, stanowiący główne źródło utrzymania 

większości mieszkańców. Na terenie gminy Niedźwiada blisko 1/5 powierzchni gminy stanowią 

lasy, które są zróżnicowane pod względem rozmieszczenia i wielkości, natomiast nie wykazują 

dużego zróżnicowania gatunkowego. Infrastruktura techniczna na terenie gminy jest 

umiarkowanie rozwinięta. 

Rzeźba terenu obszaru gminy jest mało urozmaicona. W krajobrazie dominuje równina 

wodnolodowcowa z dużymi płatami płaskich wysoczyzn morenowych. Na terenie gminy 

Niedźwiada nie zostały wyznaczone osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi. Na 

obszarze gminy Niedźwiada występują obszary predestynowane do występowania ruchów 

masowych ziemi. Skoncentrowane są one wzdłuż krawędziowej doliny rzeki Wieprz w okolicach 

miejscowości Górka Lubartowska oraz Pałecznica Kolonia. Warunki geologiczno – inżynierskie 

dla budownictwa są na przeważającym obszarze gminy korzystne (piaski, żwiry). Niekorzystne 

warunki geologiczne dla lokalizacji zabudowy występują na terenie dolin rzek Wieprz i 

Piskornica, gdzie występują płytkie wody aluwialne o głębokości zalegania wód gruntowych od 

0 do 2 m p.p.t., które tworzą przede wszystkim torfy i mady rzeczne. 

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego systemu Midas z dnia 27 maja 2019r. 

wynika, iż na obszarze gminy Niedźwiada znajduje się 19 udokumentowanych złóż kopalin. 

Gmina Niedźwiada położona jest w międzyrzeczu Wieprza i Tyśmienicy (prawy dopływ 

Wieprza). Główną rzeką jest Wieprz, która przepływa południkowo z południa na północ w 

zachodniej części gminy Niedźwiada, stanowiąc jej granicę administracyjną. We wschodniej 

części gminy, odwadnianej do Tyśmienicy, głównym ciekiem wodnym jest rzeka Piskornica 

(lewobrzeżny dopływ Tyśmienicy). 

Obszar gminy Niedźwiada znajduje się w obrębie 6 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP), granice których pokrywają się z granicami naturalnymi zlewni cieków 

powierzchniowych. 
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Dla rzeki Wieprz na całej jej długości zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego oraz 

mapy ryzyka powodziowego. W obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występuje 

zabudowa mieszkaniowa, w tym kolonijna. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi cechuje miejscowości położone w dolinie rzeki Wieprz, a mianowicie miejscowość 

Górka Lubartowska, częściowo Pałecznica Kolonia i Pałecznica. 

Skutki, mogące wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu pod funkcje określone w 

projekcie zmiany Studium, które mogą przyczynić się do wprowadzania gazów i pyłów do 

powietrza, wytwarzania odpadów, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, emitowania 

hałasu i pól elektromagnetycznych oraz powodować ryzyko wystąpienia awarii. Analogicznie 

ocenia się skutki wpływu realizacji ustaleń projektu Studium na powierzchnię ziemi, glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny 

Projekt Studium wprowadza zmianę funkcji z terenów rolnych na tereny zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji w 

miejscowościach: Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Pałecznica Kolonia, 

Pałecznica, Tarło, Brzeźnica Książęca oraz Brzeźnica Leśna. Nowe tereny rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej stanowią jedynie korektę i niewielkie zmiany granic istniejących 

obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Wyznaczone zostały w bezpośrednim sąsiedztwie 

zwartych struktur osadniczych, co nie wymusza na gminie budowy niezbędnej infrastruktury 

technicznej. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium skutkować będzie powstaniem nowych siedlisk 

zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej i jednorodzinnej). Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej, 

wiązać się będzie głównie z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej terenów, z 

powstawaniem odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z produkcji rolniczej oraz 

emisją zanieczyszczeń do powietrza z systemów grzewczych i ruchu pojazdów 
 

Projekt Studium wprowadza nowe tereny zabudowy usługowej w miejscowości Pałecznica 

Kolonia przy drodze wojewódzkiej nr 821, stanowiąc kontynuację istniejącej już zabudowy 

usługowej. Realizacja ustaleń projektu Studium może skutkować zwiększeniem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza z systemów grzewczych i ruchu pojazdów, powstawaniem ścieków 

oraz odpadów. Zabudowa usługowa może negatywnie oddziaływać na środowisko powodując 

takie uciążliwości, jak: zwiększony hałas, zwiększony ruch komunikacyjny i związane z tym 

zanieczyszczenia komunikacyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy objętej 

ochroną akustyczną. Projekt Studium ustala zasady gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzania i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w ciepło oraz określa zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, których zachowanie przyczyni się do 

utrzymania czystości środowiska i zminimalizowania kolizyjności nowej zabudowy z 

istniejącymi uwarunkowaniami środowiskowymi. 

Tereny produkcji rybackiej z usługami towarzyszącymi, agroturystyki i rekreacji oznaczone na 

rysunku Studium symbolem RU. Gospodarka rybacka jest jednym ze sposobów gospodarczego 

użytkowania środowiska. Tereny, które projekt Studium przeznacza pod tereny produkcji 

rybackiej z usługami stanowi kontynuację przeznaczenia terenu sąsiedniego. Przypuszcza się, iż 

działalność ta będzie prowadzona w sposób nie pogarszający stanu ekosystemu wodnego, 

głównie ze względu na skalę prowadzonej gospodarki rybackiej. W ramach funkcji dopuszcza się 

realizację usług nieuciążliwych, związanych z agroturystyką i rekreacją, w związku z powyższym 
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wpływ ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko naturalne, w tym przypadku będzie 

miał charakter neutralny 

Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kV oznaczone na rysunku projektu Studium symbolem P/U.  

Projekt Studium wprowadza tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów w 

miejscowości Pałecznica Kolonia przy drodze wojewódzkiej nr 815 o powierzchni 3,3ha. W 

bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy objętej ochroną akustyczną. Niekorzystne 

oddziaływanie może zachodzić w okresie realizacji zabudowy produkcyjnej. Na etapie realizacji 

projektu zmiany studium trudno jest przewidzieć wpływ zabudowy produkcyjno-usługowej, na 

stan środowiska, gdyż niewątpliwie zależeć on będzie od rodzaju prowadzonej działalności. 

Elementy środowiska, które będą podlegać ujemnemu wpływowi to: stan zanieczyszczania 

powietrza, klimat akustyczny i krajobraz. Stosowanie przez inwestorów najnowszych rozwiązań 

technologicznych oraz uwzględnianie zaleceń lokalizacyjnych gwarantuje, iż inwestycje 

realizowane w ramach przedmiotowych terenów, nie będą stanowić ponadnormatywnej 

uciążliwości dla środowiska. W granicach przedmiotowego terenu, projekt dokumentu 

dopuszcza realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy 

przekraczającej 100 kW. Z uwagi na dopuszczenie realizacji urządzeń OZE o mocy 

przekraczającej 100kW na powierzchni terenu powyżej 1 ha prawdopodobne staje się 

zakwalifikowanie planowanej inwestycji do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk0 [t.j. Dz. U. 

2016, poz. 71, (§3, ust. 1, pkt 52)]. 
 

Z uwagi na udokumentowanie nowych złóż kopalin, projekt Studium wprowadza nowe tereny 

eksploatacji złóż kopalin, dopuszczając jednocześnie na tych terenach lokalizację urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100kW w 

miejscowościach Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna oraz Niedźwiada. Zgodnie z ustaleniami 

zmiany Studium, na terenie P/PE uzupełniającą formą pozarolniczej działalności gospodarczej 

jest eksploatacja kopalin ściśle związana z aktywnością wielofunkcyjnej strefy rozwoju 

przedsiębiorczości, której działalność będzie wymagać zabezpieczenia dostatecznej ilości 

surowca produkcyjnego w postaci piasków i innych kruszyw naturalnych. Eksploatacja złóż 

kopalin należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływujących na środowisko, dla których może być przeprowadzone postępowanie w 

sprawie oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Projekt Studium dopuszcza możliwość realizacji napowietrznej linii energetycznej 110kV. 

Projekt zmiany Studium wyznacza od linii elektroenergetycznej strefy techniczne w obrębie 

których wprowadza zasady zabudowy i zagospodarowania terenów. Nie przewiduje się, zatem 

bezpośredniego negatywnego wpływu realizacji planu na zdrowie ludzi. 

Realizacja projektowanej zmiany Studium dotycząca lokalizacji nowych funkcji (przede 

wszystkim przemysłowo – usługowej, usługowej, terenu eksploatacji złóż kopalin, dopuszczeniu 

realizacji urządzeń OZE o mocy powyżej 100kW oraz zabudowy mieszkaniowej) na obszarach 

objętych zmianą, wiązać się będzie z pewnym oddziaływaniem na środowisko. Z uwagi na 
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wskazanie w dokumencie, jakim jest SUiKZP, rodzaju preferowanych funkcji przypisanych 

poszczególnym terenom, bez sprecyzowania informacji odnośnie parametrów przedsięwzięć 

(instalacji) dot. głównie terenów działalności przemysłowej i wydobywczej, omówione zostaną 

prawdopodobne oddziaływania i potencjalny wpływ na środowisko naturalne. 

Ze względu na dużą elastyczność projektu Studium trudno jest w sposób dosłowny i 

szczegółowy określić wielkość i charakter potencjalnych oddziaływań jakie powstaną w związku 

z realizacją planowanych inwestycji. W takich przypadkach można się kierować metodami oceny 

odporności środowiska na degradację oraz rozpoznaniem jego zdolności do regeneracji, na 

podstawie danych określonych między innymi w opracowaniach ekofizjograficznych. 

Realizacja ustaleń projektu Studium w zakresie zagospodarowania skutkować może 

następującymi zjawiskami:  

 wprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza – zaprojektowany w projekcie zmiany 

Studium rozwój terenów zurbanizowanych (mieszkaniowych, usługowych, przemysłowo – 

usługowych) będzie skutkował pojawieniem się nowych ognisk zanieczyszczeń do 

powietrza w postaci indywidualnych kotłowni. Ustalenia projektu dokumentu przewidują 

eliminacji uciążliwych palenisk węglowych i stosowanie do celów grzewczych i bytowych 

gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz pozyskiwania ciepła ze źródeł 

alternatywnych (biomasa z roślin energetycznych, energia solarna, wiatrowa, geotermalna) 

oraz rozwój gazyfikacji gminy Niedźwiada. W przypadku eksploatacji złóż kopalin 

negatywne oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego będzie się wiązać z pracą 

maszyn i urządzeń transportu technologicznego, transportu kołowego i kolejowego w 

trakcie budowy oraz eksploatacji. Nie przewiduje się, aby wprowadzenie gazów i pyłów do 

powietrza miało znaczący wpływ na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego. 

Warunki areosanitarne w granicach gminy, tak jak dotychczas będą kształtowane głównie 

przez obszary zwartej zabudowy oraz ruch komunikacyjny;  

 wytwarzaniem odpadów – w granicach obszaru objętego projektem zmiany Studium 

powstawać będą głównie odpady komunalne. Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych przez 

użytkowników terenów mieszkaniowych, usługowych, przemysłowo - usługowych 

niewątpliwie wzrośnie w stosunku do stanu obecnego. W przypadku eksploatacji złóż 

kopalin mogą powstać odpady z procesów technologicznych. Zasady postępowania z 

odpadami określają przepisy odrębne z zakresu gospodarki odpadami;  

 wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – ustalenia projektu zmiany Studium nie 

przewidują odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi. 

Niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń do wód pojawia się w przypadku nieszczelności 

w stosowanych zbiornikach na nieczystości ciekłe. Na etapie sporządzania projektu 

dokumentu nie jest możliwe określenie ilości odprowadzanych ścieków z omawianego 

obszaru, wielkość ta jest bowiem uzależniona od przebiegu i natężenia procesów 

urbanizacyjnych na terenie gminy. Projekt zmiany Studium wskazuje konieczność 

uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej. Eksploatacja surowców naturalnych może 

powodować zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich związane z powstawaniem 

leja depresyjnego.  

 zanieczyszczeniem gleb – przewidziany rozwój terenów inwestycyjnych będzie się wiązał 

przede wszystkim z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej w miejscu posadowienia 
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budynku. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się lokalizacji obiektów mogących 

spowodować zanieczyszczenie gleb. W wyniku rozwoju zainwestowania gleby sąsiadujące z 

terenami zurbanizowanymi mogą utracić część właściwości fizykochemicznych, m.in. na 

skutek osiadania pyłów ze spalania paliw w przydomowych kotłowniach i transportu 

samochodowego lub w wyniku „udeptywania” gruntów. Dla terenów eksploatacji złóż 

kopalin negatywny wpływ na środowisko naturalne będzie się wiązał z zerwaniem pokrywy 

glebowej w obrębie obszaru górniczego w fazie eksploatacji, przy czym projekt Studium 

wskazuje konieczność przywrócenia pokrywy glebowej w fazie rekultywacji; 

 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – nie przewiduje się, aby realizacja 

nowego zagospodarowania powodowała naruszenie istniejącej rzeźby terenu. Projekt 

dokumentu zawiera niewielkie korekty lokalizacji zabudowy mieszkaniowej uwzględniające 

złe warunki gruntowo – wodne dla posadowienia budynków, jak również występowanie 

terenów predestynowanych do występowania ruchów masowych. Dla tych terenów projekt 

dokumentu ustala zakaz lokalizacji nowej zabudowy. Lokalne zmiany ukształtowania 

terenu mogą powstać w wyniku prowadzenia wykopu pod fundamenty budynków. 

Eksploatacja złóż kopalin spowoduje powstanie wyrobiska w fazie eksploatacji; 

 emitowaniem hałasu – nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu dokumentu miała 

wpływ na zwiększony poziom emisji hałasu w granicach gminy. Ustalenia projektu zmiany 

Studium nie dopuszczają możliwości realizacji inwestycji stanowiących uciążliwe źródło 

hałasu. Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektowanego dokumentu wpłynęła 

znacząco na zwiększenie ruchu drogowego prowadzonego po drogach publicznych, a tym 

samym na zwiększenie oddziaływań akustycznych; 

 emitowaniem pól elektromagnetycznych – projekt Studium wprowadza linię wysokiego 

napięcia 110 kV , będącą potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego; 

 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – ustalenia projektu zmiany Studium zakazują 

lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. Realizacja ustaleń projektu dokumentu nie będzie wiązała się z ryzykiem 

wystąpienia poważnych awarii.  

 likwidacją roślinności– ustalenia projektu zmiany Studium powodują likwidację zbiorowisk 

roślinności w obrębie zabudowy i dojazdów w fazie budowy. Dodatkowo przyczyni się do 

wprowadzenia nowych gatunków w fazie funkcjonowania. Obszary eksploatacji złóż 

kopalin przyczynią się do likwidacji zbiorowisk roślinności polnej w fazie eksploatacji. Po 

eksploatacji kopaliny projekt dokumentu wskazuje konieczność wykonania rekultywacji 

terenu w kierunku wodnym, leśnym lub rolnym; 

 pogorszeniem warunków dla świata zwierząt – likwidacja mikrofauny w fazie eksploatacji, 

pojawienie się nowych gatunków w fazie rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złóż 

kopalin; 

 pogorszenie walorów krajobrazowych – dotyczy głównie obszaru eksploatacji złóż kopalin 

w fazie eksploatacji zakładu górniczego. Po przeprowadzonej rekultywacji wyrobisk 

przewiduje się wzbogacenie krajobrazu o nowy zbiornik wodny, bądź teren leśny. 

Mając na uwadze stan środowiska, położenie terenu objętego analizą, obecny sposób 

zainwestowania terenów, stwierdza się, że zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym będące 
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efektem realizacji ustaleń projektu zmiany Studium, nie spowodują znaczącego negatywnego 

oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.  

Projekt Studium określa podstawowe warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb 

ochrony środowiska i gospodarowania zasobami przyrody. Uwzględnia obowiązek ochrony 

powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych oraz potrzeby 

ochrony środowiska wynikające z polityki ekologicznej kraju, obowiązków określonych w 

ustawach szczegółowych regulujących problematykę ekologiczną oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa i programów ochrony środowiska na poziomie wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. 

W granicach gminy Niedźwiada brak jest obszarów włączonych do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000. Ocenia się, iż realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie wpłynie 

na przedmiot ochrony oraz integralność w/w obszarów Natura 2000, głównie z uwagi na ich 

znaczne oddalenie od obszaru gminy, a także niewielką skalą zmian wprowadzanych 

ustaleniami projektu dokumentu. 

Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją projektu Studium, nie będzie posiadać 

charakteru transgranicznego. Nie ma więc potrzeby przeprowadzania postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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AKTY PRAWNE: 

1. Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko; 

2. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 

sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu; 

3. Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; 

4. Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków (2009/147/EW); 

5. Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory (92/43/EWG); 

6. Obwieszczenie Nr 1/2016 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa lubelskiego o rejestru zabytków archeologicznych 

województwa lubelskiego; 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz.U. 2016 poz. 138); 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2014, poz. 1923); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz. U. 2005, nr 233, poz. 1988); 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.  2013 poz. 

640); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 

2016 poz. 1178); 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112);  

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz.87); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U z 2014 r., poz. 1409); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2016 r. poz. 2183); 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031); 
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18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883); 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań 

naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103, poz.664); 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania 

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

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
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