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I. WPROWADZENIE 
 
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych 
Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada, opracowywanego na podstawie uchwały Nr V/38/19 
Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach 
geodezyjnych Brzeźnica Leśna i Niedźwiada. 

 

II. 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. 

 

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres merytoryczny prognozy jest zgodny z ustawą 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. 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; 
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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: 

 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.411.33.2019.AM z dnia 17 czerwca 2019 roku oraz z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Lubartowie - pismo znak: ONS-NZ.700/25/2019, doręczonego  
dnia 21 czerwca 2019 roku. Stosownie do zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie zakres prognozy pogłębiono o: 

 wpływ realizacji projektu planu na istniejące i projektowane na terenie gminy ujęcia wód 
podziemnych wraz z wyznaczonymi strefami ochronnymi; 

 wpływ realizacji ustaleń projektu planu na zmiany klimatyczne oraz różnorodność 
biologiczną; 

 analizę ustaleń projektu planu w zakresie uwzględnienia celów i kierunków 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. 

 

IV. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 

Prognozę dotyczącą projektu miejscowego planu sporządzono w oparciu o dostępne 
materiały, publikacje mapowe, literaturę oraz własne obserwacje terenowe. Opracowanie 
wykonano na podstawie: 

 wizji terenu; 
 analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada; 
 analizy obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niedźwiada zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/97/04 z dnia 29 
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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 projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiada, sporządzanego 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; 

 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 Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji 
złoża piasków skaleniowo-kwarcowych i kopalin towarzyszących – glaukonitu i bursztynu 
„Górka Lubartowska – Niedźwiada” wraz z zakładem przeróbczym i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzeźnica Leśna Kolonia, gmina Niedźwiada, 
2017 r.; 

 analizy archiwalnych materiałów fizjograficznych i geologicznych; 
 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 miejscowego 
planu”, bądź „projekcie dokumentu”, należy przez to rozumieć „projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych 
Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada”. Analogicznie, poprzez określenie „prognoza” należy 
rozumieć „prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych 
Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada”. 

 

V. METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU 
PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Informacje uzyskane z materiałów wymienionych powyżej pozwoliły na opracowanie ogólnej 
charakterystyki środowiska przyrodniczego gminy Niedźwiada 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  
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i klimatu akustycznego oraz wskazano obecny sposób i stan zagospodarowania obszaru 
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych planem. Ponadto w prognozie 
dokonano analizy i oceny ustaleń projektu planu oraz skutków jego 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 planu. 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 planu.  
 

VI. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH ZAŁOŻENIACH 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH  
Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

6.1. ZAKRES MIEJSCOWEGO PLANU 
 

Nadrzędnym celem projektu miejscowego planu, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz 
określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych 
Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada sporządzony został w oparciu o uwarunkowania 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz potrzeby lokalne (właścicieli nieruchomości). 
Tereny objęte ustaleniami projektu planu przeznaczone zostały pod funkcje 
inwestycyjne związane z eksploatacją udokumentowanych złóż kopalin. Ponadto  
w projekcie wyznaczone zostały drogi wewnętrzne. W granicach planu, przez grunty rolne 
przebiega o znaczeniu międzynarodowym ropociąg przesyłowy Brody-Płock – nie jest to 
natomiast nowe przeznaczenie terenu, gdyż jego lokalizacja na przedmiotowym terenie 
jest już ustalona w obowiązującym planie i w projekcie planu utrzymany został jego 
przebieg. W związku z powyższym w niniejszej prognozie nie dokonuje się oceny 
oddziaływania na środowisko realizacji ropociągu – analiza ta dokonana została w prognozie 
oddziaływania na środowisko sporządzonej do planu miejscowego fragmentów gminy 
Niedźwiada, części miejscowości Pałecznica i w zakresie lokalizacji ropociągu. 
Obszar projektu planu obecnie częściowo objęty jest ustaleniami obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego tj. planu przyjętego uchwałą Nr XIX/121/16 Rady 
Gminy Niedźwiada z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach miejscowości Niedźwiada, 
Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, 
Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada oraz planu przyjętego uchwałą Nr 
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II/3/18 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada, części miejscowości 
Pałecznica i w zakresie lokalizacji ropociągu. W obowiązujących planach tereny te 
przeznaczone są pod funkcje rolnicze (w tym z dopuszczeniem realizacji dalekosiężnego 
rurociągu przesyłowego). Tereny objęte projektem planu stanowią kontynuację funkcji 
inwestycyjnych wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, w tym  
o funkcji zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz eksploatacji kopalin, położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu, na południe i zachód. 
 

6.2. POWIĄZANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

 

Opracowanie projektu miejscowego planu wykonane zostało zgodnie z ustaleniami 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. 
Ponadto projekt planu jest zgodny z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi rangi 
regionalnej i lokalnej. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego  
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą 
Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r.  
to dokument określający kierunki zagospodarowania przestrzennego na szczeblu 
regionalnym. Plan wskazuje inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, w tym wojewódzkim, 
które realizowane będą na terenie gminy Niedźwiada. Są to:  
 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 relacji: Wisznice, Parczew, Siemień, Lubartów od 

km 26+662 do km 61+015, 
 modernizacja linii kolejowej nr 30 Lubartów – Parczew, 
 budowa ropociągu surowcowego Brody – Płock.  
 
W projekcie planu uwzględniony został fragment planowanego ropociągu, wyznaczonego na 
terenie gminy Niedźwiada odrębnym postępowaniem planistycznym. Realizacja planowanych 
inwestycji związanych z eksploatacją kopalin nie będzie kolidowała z budową ropociągu 
surowcowego Brody-Płock – dla terenu przebiegu ropociągu ustalona została funkcja R,TR – 
tereny rolnicze z dopuszczeniem realizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego.   

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). Główne cele rozwojowe w tym 
obszarze dotyczą zachowania naturalnych wartości zasobów rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej oraz zrównoważony rozwój gospodarki rolnej i funkcji towarzyszących. 
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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; 
 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; 
 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. 

 

Realizacja inwestycji w zakresie eksploatacji kopalin wpisuje się w cele PZPWL związane  
z rozwojem działalności pozarolniczej.  

 

 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. 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. Gmina 
Niedźwiada znajduje się w Obszarze Ochrony i Kształtowania Zasobów Wodnych. Interwencja 
w tym obszarze 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). 
 
Strategia określa cele rozwojowe i cele operacyjne, spośród których dla terenu gminy 
Niedźwiada, w kontekście projektu miejscowego planu, szczególnie istotne pozostają: 
2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich 
4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych  
i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego. 
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 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;   
 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 miejscowego planu poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu przy realizacji inwestycji gospodarczych. Nie mniej jednak zmiany 
wprowadzone projektem zmiany planu nie mają bezpośredniego odniesienia do zapisów 
POŚWL. 
 

 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. Ochronę 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 ustaleniach projektu miejscowego planu.  

 

  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. 
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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 planu poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu. 

 

 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. 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod rozwój działalności gospodarczej, wpisuje się  
w priorytety Strategii Rozwoju Gminy Niedźwiada. 
 

 

6.3. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA MIĘDZYNARODOWEGO, 
WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO UWZGLĘDNIONE W 
OPRACOWYWANYM DOKUMENCIE 

 

Projektu miejscowego planu wymaga uwzględnienia zasad, priorytetów i celów wyznaczonych 
przez dokumenty o charakterze międzynarodowym, wspólnotowym  
i krajowym. Poniżej przeanalizowano spójność ustaleń projektu miejscowego planu z celami 
określonymi w dokumentach szczebla międzynarodowego i krajowego. 
 
 Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 

ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska 
naturalnego.  
Główne zadania priorytetowe dotyczą: 
 przeciwdziałania zmianie klimatu, 
 ochrony przyrody i różnorodności biologicznej 
 ochrony zdrowia i jakości życia, 
 zrównoważonego wykorzystywania i gospodarowania zasobami naturalnymi  

i odpadami. 
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Eksploatacja złóż kopalin uwarunkowana jest zachowaniem zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu, zgodnie z § 5 projektu planu. 

 
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa)  
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 projektu planu nie występują tereny siedlisk i gatunków chronionych (Obszary 
Natura 2000). 

 
 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja 

Bońska). 
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. 
 

Tereny objęte planem na nie stanowią korytarzy migracyjnych dla zwierząt; działania 
inwestycyjne na tym terenie nie będą stanowiły zagrożenia dla gatunków wędrownych 
zwierząt. 
 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 
(Konwencja Berneńska).  
Celem Konwencji jest zachowanie europejskich gatunków dzikich zwierząt i roślin oraz ich 
naturalnych siedlisk, zwłaszcza gatunków endemicznych, zagrożonych i ginących, których 
ochrona wymaga współdziałania kilku państw. 
 

Projekt planu nie wprowadza ustaleń mogących negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony 
prawnej obiektów o najwyższych wartościach przyrodniczych. Zakres przestrzenny planu 
nie powoduje fragmentaryzacji terenów przyrodniczych. 

 
 Europejska Konwencja Krajobrazowa 

Głównym celem jest współpraca państw na rzecz propagowania ochrony, zarządzania  
i planowania krajobrazu, którego charakter jest wynikiem działań i interakcji czynników 
naturalnych i ludzkich.  
 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu, sposób zagospodarowania terenów eksploatacji złóż 
kopalin w procesie ich rekultywacji po wyeksploatowaniu złóż powinien nawiązywać do 
otaczającego go krajobrazu polno-leśnego, co przyczyni się w maksymalnym stopniu do 
naprawy zdegradowanego krajobrazu.  

 
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020. 
Spójność ustaleń mpzp z celami SPA przejawia się dążeniem do wysokiego poziomu 
ochrony wód powierzchniowych i gruntowych poprzez zapisy ogólne planu.  
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VII. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ZASOBÓW 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO TERENÓW 
OBJĘTYCH PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU 

 

7.1. POŁOŻENIE, UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Teren objęty ustaleniami projektu plany położony jest w zachodniej części gminy i obejmuje 
grunty zlokalizowane w obrębach Niedźwiada i Brzeźnica Leśna Kolonia. W granicach planu 
znajdują się grunty orne IV – V klasy, a także drogi (dr), rowy (w) i lasy (Ls). W istniejącym 
stanie użytkowania, w granicach terenu prowadzone są prace eksploatacyjne kopalin. Teren 
objęty planem położony jest w granicach udokumentowanych złóż kopalin: „Górka 
Lubartowska – Niedźwiada” – złoże kruszywa naturalnego, bursztynów i osadów 
glaukonitonośnych, „Górka Lubartowska” – złoże kruszywa naturalnego, „Górka Lubartowska” 
– złoże bursztynu i „Kolechowice Nowe” – złoże węgla kamiennego. Analizowany obszar 
graniczy: od północy z terenami lasów, od wschodu z polami uprawnymi oraz drogą 
wojewódzką nr 815, od południa z polami uprawnymi.  
 

 
 

źródło: opracowanie własne 

Tereny objęty planem  
na tle gminy Niedźwiada 
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Użytkowanie i klasyfikacja gruntów  

źródło: opracowanie własne 

 

7.2. POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I RZEŹBA TERENU 
 

W podziale fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego „Regiony fizyczno–geograficzne 
Polski”, 2002 r.), obszar objęty planem położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna 
Lubartowska, wchodzącej w skład makroregionu Niziny Południowopodlaskiej.  
Wysoczyzna Lubartowska to zdenudowana morena płaska, urozmaicona ostańcami 
zbudowanymi ze żwiru. Równinny krajobraz  peryglacjalny miejscami przechodzi w falisty  
i wzgórzowy. 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 rdzawych 
i bielicowych, natomiast w roślinności potencjalnej – przewaga siedlisk borów mieszanych 
i sosnowych oraz grądów. Deniwelacje obszarów są niewielkie i wahają się w przedziale 170 
– 177 m n.p.m. Na terenie objętym planem rzędne powierzchni mieszczą się w granicach 155 
– 158 m n.p.m. 

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 natomiast obszary predestynowane do występowania ruchów masowych ziemi. 
Skoncentrowane są one wzdłuż krawędziowej doliny rzeki Wieprz w okolicach miejscowości 
Górka Lubartowska oraz Pałecznica Kolonia i nie dotyczą obszarów objętych projektem planu. 
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”.  
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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 
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. 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. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie MIDAS 
 

W granicach obszaru objętego miejscowym planem występują udokumentowane złoża 
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. 

Udokumentowane złoża kopalin 
w gminie Niedźwiada 
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2. Górka Lubartowska – złoże bursztynów, złoże rozpoznane wstępnie o zasobach 
bilansowych 986,12 ton, powierzchnia udokumentowanego złoża – 261,33 ha; głębokość 
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.  

3. Górka Lubartowska – Niedźwiada - złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków 
budowlanych) oraz kopalin towarzyszących bursztynów i osadów glaukonitonośnych, 
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. 

4. 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. 

 
Dla udokumentowanych złóż kopalin Górka Lubartowska – Niedźwiada, na terenie planu, 
wyznaczone zostały obszary i tereny górnicze.  
 
 

7.4. WODY POWIERZCHNIOWE 
 

Wg planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1911  
z późn. zm.) wody powierzchniowe w rejonie objętym ustaleniami projektu planu należą do 
ekoregionu Równiny Wschodnie, region wodny Środkowej Wisły, scalona część wód 
powierzchniowych SW0530. W podziale na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), 
których granice pokrywają się z granicami naturalnych zlewni cieków powierzchniowych, teren 
planu położony jest w obrębie jednostki PLRW20001724769 Biłka.  
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źródło: na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW 2016 
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Na terenie gminy znajduje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wieprz, dla 
których sporządzone zostały mapy zagrożenia powodziowego (M-34-22-A-d-3 i M-34-22-C-b-
1).  
Teren objęty planu nie jest zlokalizowany na terenach zagrożonych powodzią. 
 
 

7.5. WODY PODZIEMNE 
 
 
Wg Mapy hydrogeologicznej Polski obszar objęty miejscowym planem położony jest  
w obrębie wydzielonej jednostki hydrogeologicznej 1aQ-Cr3II.  
Badania wykazały występowanie trzech pięter wodonośnych (czwartorzędowego, 
paleogeńskiego i kredowego). 
Czwartorzędowe piętro wodonośne tworzy jeden poziom wodonośny o charakterze ciągłym  
i zwierciadle swobodnym, występującym płytko, na głębokości 1,7 – 3,9 m p.p.t. Poziom ten 
związany jest z piaskami różnoziarnistymi i osiąga miąższość średnią do 10,0 m. Zasilanie 
tego poziomu odbywa się drogą infiltracji.  W podłożu utworów czwartorzędu występują mułki 
izolujące wody tego piętra od piętra wodonośnego związanego z utworami eocenu.  
Wody piętra paleogeńskiego (eoceńskiego) związane są głównie z eoceńskimi osadami 
glaukonitowymi i mają charakter naporowy. Izolację od poziomu czwartorzędowego stanowią 
mułki występujące w spągu utworów czwartorzędowych. Paleogeńskie piętro wodonośne 
zasilane jest drogą przesączania z powierzchni terenu poprzez słabo przepuszczalne utwory 
izolujące ten poziom od poziomu czwartorzędowego oraz z górnokredowego poziomu 
wodonośnego. 
Utwory kredy górnej zbudowane są z margli, margli piaszczystych, wapieni, gez i kredy 
piszącej. Zwierciadło wody ma charakter przeważnie napięty, stabilizujący się na głębokości 
od kilku do kilkunastu metrów. Zasilanie tego piętra następuje najczęściej drogą infiltracji 
opadów atmosferycznych, szczególnie na wychodniach tych utworów. W wykonanych 
otworach w obszarze objętym planem poziom wodonośny o zwierciadle napiętym stwierdzono 
na głębokości ok. 27,0 m. Najbliżej w stosunku do terenu objętego analizą znajdują się ujęcia 
wody w Górce Lubartowskiej, Niedźwiadzie i Leszkowicach (gmina Ostrówek). Ujęcia wody 
posiadają zabezpieczoną strefę ochrony bezpośredniej.  
 
Obszar analizy położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP)  
Nr 407 Niecka Lubelska Chełm – Zamość, który uznany został za strategiczny ze względu na 
zasoby wodne o wysokim poziomie zagrożenia ich jakości wynikającym z braku 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.  
 
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły, teren objęty planem zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym kodem PLGW200075 
leżącym w obszarze dorzecza Wisły w ekoregionie równin wschodnich o nazwie JCWPd 75. 
Jest to monitorowana JCWPd, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry i nie 
stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 



20 
 

7.6. 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 powstałe 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. 

Na obszarze objętym ustaleniami planu występują głównie gleby pseudobielicowe. Gleby te 
występują w kompleksie glebowym żytnim słabym i bardzo słabym.   
 

7.7. WARUNKI KLIMATYCZNE 
 
Gmina Niedźwiada położona jest w strefie klimatu Wielkich Dolin. Najcieplejszym miesiącem 
w roku jest lipiec ze średnią temperaturą powietrza wynoszącą 17oC – 18oC, najzimniejszym 
– styczeń ze średnią temperaturą powietrza od –4oC do –5oC. Średnia temperatura powietrza 
w roku kształtuje się na poziomie od 7oC do 8oC. Średnie amplitudy roczne temperatury 
powietrza osiągają 22,0oC – 22,5oC 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. Tereny objęte 
projektem planu, według oceny klimatu lokalnego, cechują się dobrymi warunkami 
klimatyczno-termicznymi i wilgotnościowymi.  
 

7.8. 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, a także 
siedliska borów mieszanych sosnowo-dębowych (Querco Pinetum) – ten typ roślinności 
dominowałby na terenie objętym projektem planu. 
 

Roślinność potencjalna w granicach gminy Niedźwiada 

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

Na terenie objętym planem dominuje krajobraz rolniczy z dużą ilością nieużytków,  
w znacznym stopniu zadrzewionych i zakrzewionych oraz pól uprawnych i ugorów. Na 
terenach nieużytków stwierdzono występowanie takich roślin, jak: dziurawiec zwyczajny, 
przymiotno białe, wrotycz pospolity, nawłoć kanadyjska, chaber bławatek, krwawnik pospolity, 
cykoria podróżnik, rumianek pospolity, chaber łąkowy, prosienicznik szorstki, szczaw 
zwyczajny, jasieniec piaskowy, rumianek polny, gorczyca polna, nawłoć pospolita czy 
zdziczała ogrodowa rudbekia owłosiona. Wzdłuż rowu przecinającego teren objęty planem 
rosną gatunki preferujące większą wilgotność: czyściec błotny, pokrzywa zwyczajna, bniec 
biały, wierzbownica kosmata, karbieniec pospolity, tojeść pospolita, kielisznik zaroślowy, 
wiesiołek czerwonołodygowy, barszcz zwyczajny czy wyka ptasia. Wśród pól na nieużytkach, 
na których zaniechano uprawy, spore przestrzenie zajmuje roślinność zielna. Śródpolne 
zadrzewienia na terenie objętym planem tworzą w szczególności gatunki brzozy 
brodawkowatej, sosny zwyczajnej, klonu zwyczajnego, wierzby szarej, lipy drobnolistnej, dębu 
szypułkowego, topoli osiki, dzikiej jabłoni i jarzębu pospolitego. Z roślin kwiatowych na 
analizowanym terenie pojedynczo występują: przymiotno białe, bniec biały, poziomka 
pospolita, dzwonek okrągłolistny. W obniżeniu terenu występują łąki świeże. Na całym 
obszarze objętym analizą oraz w jego najbliższym sąsiedztwie najcenniejsze  
z przyrodniczego punktu widzenia są lasy zlokalizowane na działkach w północnej części 
terenu objętego planem i ciągnące się dalej na północ (poza planem), z enklawami 
podmokłych łąk i zarośli. Same lasy znajdujące się w granicach terenu objętego planem  
i w jego najbliższym sąsiedztwie nie są zbyt wartościowe pod względem florystycznym. Na 
większości powierzchni przeważają drzewostany mocno przetrzebione, z dominacją krzewów 
i młodych drzew. Największą powierzchnię zajmuje bór sosnowy, wykształcony  
z monokultury sosnowej lub świerkowej, w której z upływem czasu zaczęły pojawiać się 
również inne gatunki drzew, takie jak: dąb szypułkowy, grab zwyczajny, topola osika lub brzoza 
brodawkowata. Z krzewów najczęściej występuje: leszczyna pospolita, jałowiec pospolity, 
czeremcha zwyczajna, jeżyna krzewiasta i borówka czarna. Oprócz boru sosnowego dosyć 
dużą powierzchnię tego kompleksu leśnego zajmuje las mieszany, z dominującymi gatunkami 
grabu zwyczajny, dębu szypułkowego, sosny zwyczajnej, topoli osiki, brzozy brodawkowatej  
a także mniej licznej lipy drobnolistnej, świerku pospolitego i klonu zwyczajnego. W podszyciu 
występuje leszczyna pospolita, jarząb pospolity, jałowiec pospolity i czeremcha zwyczajna. 
Dno lasu buduje najczęściej borówka czarna, jeżyna krzewiasta, poziomka pospolita  
i szczawik zajęczy. Rzadziej spotykane są: pszeniec zwyczajny, bodziszek cuchnący, 
gwiazdnica gajowa, żółtlica drobnokwiatowa i kopytnik pospolity. Las mieszany a także bór 
sosnowy miejscami przechodzi dosyć łagodnie w przylegające do kompleksu leśnego ugory. 
Na niektórych odcinkach wykształciła się więc różnej szerokości strefa ekotonowa, którą 
tworzą przede wszystkim młode drzewa i krzewy, takie jak: topola osika, dąb szypułkowy, grab 
zwyczajny, olcha czarna, klon jesionolistny, brzoza brodawkowata, wierzba szara, czeremcha 
zwyczajna, czereśnia dzika, jarząb pospolity i jeżyna krzewiasta.  
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7.9. FAUNA 
 
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu objętego planem i jego sąsiedztwa wykazała, że teren ten 
nie jest bogaty w gatunki zwierząt. Dotyczy to zarówno terenów lasów w północnej części 
terenu i dalej na północ, jak i nieużytków, w południowej części terenu objętego planem. 
Spośród ptaków leśnych występują tu pospolite gatunki (bogatki, zięby i sójki oraz nieco 
rzadsze dzięcioł duży i rudzik). Na skraju lasu zaobserwowano grzywacza oraz kwiczoła,  
a w rejonie przydrożnych drzew – gawrony. Zarośla i zarastające nieużytki to przede wszystkim 
siedlisko trznadla. W jednym miejscu (na śródpolnym wyrębie) odnotowano również gąsiorki, 
a na zarastających nieużytkach (przy rowie) - szczygły. Obserwacje większości gatunków 
sugerowały, że są to gatunki lęgowe. Otwarte tereny pól uprawnych oraz nieużytków stanowią 
miejsce występowania skowronka i pokląskwy. Tereny te stanowią również miejsca żerowisk 
dla gatunków dymówki i błotniaka stawowego, a także gatunków przelotowych – żurawi.  
Z cennych gatunków zanotowano również orlika krzykliwego. Spośród zaobserwowanych 19 
gatunków ptaków stwierdzonych w rejonie inwentaryzacji - 17 to gatunki objęte ochroną ścisłą 
(oprócz bażanta i grzywacza, a 4 należą do tzw. gatunków naturowych, chronionych prawem 
europejskim (gąsiorek, błotniak stawowy, żuraw i orlik krzykliwy). 
 
Ssaki reprezentowane są przez gatunki pospolite (sarny, dziki, kret europejski, lis, zając, 
jeleń). Dla większości gatunków teren ten stanowi wyłącznie miejsce żerowiska. 
 
Gady i płazy 
Nieużytki w różnych częściach analizowanego terenu są miejscem występowania jaszczurki 
zwinki. Z płazów obserwowano żaby trawne, występujące w wilgotnym kompleksie leśnym 
wokół łąk świeżych.  
 
Motyle 
Podczas inwentaryzacji stwierdzono 14 gatunków motyli dziennych. Występują one we 
wszystkich typach siedlisk na terenie objętym planem i w jego najbliższym sąsiedztwie, choć 
największe zagęszczenie osobników i gatunków stwierdzono na nieużytkowanych łąkach oraz 
nieużytkach porolnych w zaawansowanych fazach sukcesji roślinnej.  
Najczęstszym gatunkiem motyla jest przestrojnik jurtina. Bardzo liczne są na tym obszarze 
również: rusałka pawik i latolistek cytrynek, strzępotek ruczajnik, bielinek kapustnik, osadnik 
megera, czerwończyk uroczek. Na obszarach leśnych i w zaroślach występuje przestrojnik 
trawnik. Rzadziej występują: dostojka selene (we wschodniej części obszaru objętego 
planem), dostojek malinowiec, karłątek rysak i czerwończyk dukacik (na skraju lasu).  
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Występowanie siedlisk oraz gatunków fauny i flory na terenie objętym planem  
i w jego otoczeniu 
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7.10. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 
 

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; 

 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. 

 
Teren objęty planem położony jest w granicach korytarza - Dolina Dolnego Wieprza. 
 

Ponadlokalne korytarze ekologiczne 

 
 

źródło: http://mapa.korytarze.pl/ 
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7.11. WALORY PRZYRODNICZE, KRAJOBRAZOWE I KULTUROWE 
 
 

7.11.1. WALORY PRZYRODNICZE  I KRAJOBRAZOWE 
 
 
Teren objęty sporządzeniem planu położony jest w sąsiedztwie pól i ugorów, łąk oraz lasów. 
Tereny leśne otaczają obszar z trzech stron – od zachodu, północy i południa. Od wschodu 
obszar bezpośrednio graniczy z drogą wojewódzką nr 815 Lubartów – Parczew.    
Obszar położony jest na łagodnym wzniesieniu, we wschodniej części Wysoczyzny 
Lubartowskiej i zajmuje najwyższą część wzniesienia, które bardzo łagodnie opada ku północy 
i zachodowi. Przez obszar przebiega rów odwadniający.   
Krajobraz tego obszaru wraz z jego sąsiedztwem ma charakter rolniczy, a duża ilość 
nieużytków, zadrzewień i lasów spowodowała, że miejscami nabiera on cech półnaturalnych. 
Elementami typowo antropogenicznymi krajobrazu są drogi, a przede wszystkim wyrobiska 
kopalni kruszyw naturalnych oraz towarzyszące im hałdy urobku, a także towarzysząca kopalni 
tymczasowa zabudowa. 
 

7.11.2.  OCHRONA PRZYRODY 
 

Spośród form ochrony przyrody, wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody, na obszarze 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), 

 1 pomnik przyrody na terenie parku w Pałecznicy - Lipa drobnolistna - Tilia cordata, 
powołany Decyzją Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego  
w Lublinie z dnia 29 grudnia1979 r. 

Żaden z powyższych obiektów chronionych nie znajduje się w granicach objętych  ustaleniami 
planu, ani też w jego sąsiedztwie. 

Najbliższe cenne obszary ochrony przyrodniczej to: 
 Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Dolina Tyśmienicy PLB060004 – granica obszaru 

przebiega w odległości ok. 11,5 km w kierunku wschodnim od terenu objętego planem, 
 Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Lasy Parczewskie PLB060006 – granica obszaru 

przebiega w odległości ok. 11,5 km w kierunku wschodnim od terenu,  
 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Ostoja Parczewska PLH 060107 granica 

obszaru przebiega w odległości ok. 18,0 km w kierunku wschodnim od terenu analizy. 
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Pozostałe cenne formy ochrony przyrody zlokalizowane poza granicami gminy:  
 Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza – granica obszaru przebiega  

w kierunku zachodnim w odległości ok. 7,5 km od terenu objętego planem, 
 Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie z otuliną - granica otuliny przebiega  

w kierunku wschodnim w odległości ok. 10,5 km, 
 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Stawy Siemień - granica zespołu przyrodniczego 

przebiega w kierunku północno – wschodnim w odległości ok. 9,5 km od terenu inwestycji.   
 

7.11.3. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
 

W granicach terenu objętego planem nie są zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru  
i ewidencji zabytków województwa lubelskiego. W granicach planu nie znajdują się stanowiska 
archeologiczne, odkryte podczas prowadzonych badań powierzchniowych AZP, ujęte w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
 

VIII. NATURLNA ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA NA DEGRADACJĘ 
ORAZ JEGO ZDOLNOŚĆ DO REGENERACJI 

 
Pod pojęciem odporności środowiska przyrodniczego na degradację należy rozumieć 
zdolność do zachowania wewnętrznej równowagi, mimo naruszenia jej przez czynniki zarówno 
pochodzenia naturalnego, jak i sztucznego. 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, w szczególności ruchów masowych i procesów 
spłukiwania (erozji wodnej). Na terenach objętych projektem planu nie występują znaczne 
spadki terenu, które wpływałyby na powstawanie erozji wodnej. Na terenie gminy Niedźwiada 
wyznaczone zostały tereny predysponowane do występowania ruchów masowych – nie 
obejmują one jednak obszaru projektu planu. 
Na terenie objętym planem występują przekształcenia rzeźby spowodowane odkrywkową 
działalnością górniczą na złożu „Górka Lubartowska – Niedźwiada”. 
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8.2. ODPORNOŚĆ BIOSFERY 

Biosfera jest geokomponentem podatnym na oddziaływanie czynników zewnętrznych. 
Szczególnie wrażliwym na przekształcenia są zbiorowiska leśne. Odporność szaty leśnej 
zależy od czynników: biotycznych, abiotycznych, antropogenicznych. Im większa zgodność 
składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem, tym większa jest odporność  
na antropopresję i część naturalnych zagrożeń. W obszarze projektu planu znajdują się lasy, 
które ciągną się dalej na północ tworząc duży kompleks leśny. Skład gatunkowy 
drzewostanów, a zwłaszcza zawartość gatunków liściastych jest istotnym wskaźnikiem 
opisującym wrażliwość ekosystemu na degradację. Przeważającym typem siedliskowym  
w lesie na terenie planu i sąsiadującym z terenem objętym planem jest sosna, dąb i brzoza 
w dalszej kolejności grab, topola, osika. Są to siedliska lasów mieszanych świeżych. Siedliska 
te ocenia się jako mało odporne na zagrożenia biotyczne i średnio odporne na zagrożenia 
antropogeniczne (pożary). 
 

8.3. ODPORNOŚĆ PEDOSFERY 
 
Procesy degradacji gleb związane są przede wszystkim z:  
 intensywną produkcją rolną i hodowlaną, 
 intensywnymi melioracjami gleb,  
 erozją gleb w obrębie stromo położonych stoków,  
 rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych i tras komunikacyjnych,  
 terenami przylegającymi do zakładów przemysłowych,  
 miejscami składowania odpadów.  

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. Na terenie objętym planem występują piaski 
gliniaste i piaski luźne, które są narażone na wywiewanie w stopniu średnim (na poziomie 15 
- 30 t/ha/rok). 

Obszar gminy 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.  

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 
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Piskornicy, jak 
również częściowo 
na terenie objętym 
planem  

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, jak również 
tereny objęte 
planem  

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 
 
 

8.4. ODPORNOŚĆ ATMOSFERY 
 

Powietrze jest tym elementem środowiska, na którego stan istotny wpływ mogą mieć źródła 
emisji szkodliwych substancji położone nawet w znacznych odległościach od badanego 
obszaru. W przypadku jednak terenów o niewielkim stopniu uprzemysłowienia,  
jak w przypadku gminy Niedźwiada, najważniejsze są zanieczyszczenia komunikacyjne  
i pochodzące z indywidualnych kotłowni, nasilające się w okresie grzewczym. W sąsiedztwie 
terenu objętego planem brak jest zabudowy, która miałaby wpływ na jakość środowiska. 
Jednak z uwagi na występującą tu eksploatację kopalin – głównym źródłem zanieczyszczeń 
są pyły oraz spaliny pochodzące z maszyn pracujących na terenie kopalni.  
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IX. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
 

9.1. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
 
Brak punktów pomiarowych oraz sieci monitorujących stężenie zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery na terenie gminy Niedźwiada utrudnia ocenę jakości powietrza. Źródła informacji 
na temat jakości powietrza pochodzą głównie z raportów Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Lublinie oraz z badań i analiz przeprowadzonych  
w ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niedźwiada”.  
 

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. 
 
 
 
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. Główny szkielet komunikacyjny tworzą drogi wojewódzkie:  
nr 815 relacji Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów (klasy G) – przy której położony 
jest teren objęty planem i nr 821 relacji Klementynów – Ostrów Lubelski (klasy Z). 
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Substancje emitowane z silników pojazdów wpływają na jakość powietrza szczególnie  
w najbliższym otoczeniu dróg.  

 

Obszary przekroczeń zanieczyszczeń powietrza w 2017 r. 
 

 
 
 

9.2. STAN CZYSTOŚCI HYDROSFERY 
 
 
Wody powierzchniowe 
 
Oceny jakości wód powierzchniowych w ramach monitoringu dokonuje się zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187). Teren objęty ustaleniami miejscowego 
planu znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Biłka, dla której 
badania wykazały zły stan wód.  
 

Kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Status 
JCWP 

Stan 
/potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 
Aktualny 

stan 
JCWP 

Odstępstwo Typ 
odstępstwa 

PL
R

W
20

00
17

24
76

9  
 
 

Biłka 

 
 
 

sztuczna 
część 
wód 

 
 
 

poniżej 
dobrego 

 
 
 

dobry 

 
 
 

zły 

 
 
 

tak 

 przedłużenie 
terminu 
osiągnięcia 
celu 
 brak 

możliwości 
technicznych 
 dysproporcjo-

nalne koszty 
źródło: na podstawie Programu Gospodarki Wodnej dorzecza Wisły 
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Wody podziemne 

Jakość wód podziemnych oceniana jest pod kątem stanu chemicznego oraz stanu ilościowego 
wód podziemnych. Obszary objęte projektem planu znajdują 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.  

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). 

 

Informacja o stanie ekologicznym, celach środowiskowych i działaniach dla JCWPd 75 

Ko
d 

JC
W

P 

Ak
tu

al
ny

 s
ta

n 
ilo

śc
io

w
y 

 

Ak
tu

al
ny

 s
ta

n 
ch

em
ic

zn
y 
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Działania podstawowe 
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PL

G
W
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00

75
 

Dobry  Dobry  Dobry stan 
ilościowy 

Dobry stan 
chemiczny 

ni
ez

ag
ro

żo
na

 

 działania administracyjne; 
 badanie i monitorowanie 

środowiska wodnego; 
 realizacja zadań 

systemowych gospodarki 
odpadami zawartych w 
planach gospodarowania 
odpadami; 
 sprawozdawczość z 

zakresu korzystania z wód 

źródło: na podstawie Programu Gospodarki Wodnej dorzecza Wisły 

 

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.  

Na terenach objętych zmianą planu czas pionowej migracji zanieczyszczeń wynosi powyżej 
25 lat na, co oznacza niski stopień zagrożenia zanieczyszczeniami. 
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Stopień zagrożenia wód podziemnych na terenie gminy Niedźwiada 

 

 
Źródło: na podstawie Ekofizjografii opracowanej dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego 
 

9.3. STAN CZYSTOŚCI PEDOSFERY 
 
Brak jest szczegółowych informacji na temat stanu gleb na terenie gminy Niedźwiada,  
z uwagi na brak punktów monitoringu gleb. Źródłem zanieczyszczenia gleb na terenie gminy 
są przede wszystkim zanieczyszczenia komunikacyjne, w szczególności dotyczy to terenów 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o największym natężeniu ruchu, głównie dróg 
wojewódzkich nr 815 i 821.  
 

9.4. JAKOŚĆ KLIMATU AKUSTYCZNEGO 
 

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). Na terenie gminy nie występują źródła o wysokim stopniu uciążliwości ze względu 
na emisję hałasu. Tereny objęte planem nie kwalifikują się do terenów chronionych 
akustycznie. Na obszarze planu, w związku z istniejącą i planowaną eksploatacją kopalin, 
głównymi źródłami hałasu są maszyny ciężkie wykorzystywane na terenie kopalni,  
jak również ruch samochodowy transportujący urobek. Najbliższa zabudowa zlokalizowana 
jest w odległości ok. 600 m od terenu istniejącej kopalni, zlokalizowanej w granicach planu. 
Przeprowadzone analizy emisji hałasu będącego skutkiem prowadzonych prac 
eksploatacyjnych, sporządzone na potrzeby Karty informacyjnej planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków skaleniowo-kwarcowych  
i kopalin towarzyszących – glaukonitu i bursztynu „Górka Lubartowska – Niedźwiada”  
wraz z zakładem przeróbczym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości 
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Brzeźnica Leśna Kolonia, gmina Niedźwiada, dowiodły, że poziom hałasu nie wpływa 
negatywnie na najbliższą zabudowę zagrodową i mieszkaniową, mieszcząc się w granicach 
dopuszczalnych Rozporządzeniem poziomów. 

 

9.5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
 
Źródłami sztucznego wytwarzania pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku są: 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.  
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności,  zakresy 
częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne 
charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, metody 
wyznaczania i sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów. 

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.  

 

X. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU 

 
W przypadku odstąpienia od sporządzenia projektu miejscowego planu, przedmiotowe tereny 
częściowo pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu tj. nieruchomości nie objęte aktualnie 
ustaleniami planu pozostaną w użytkowaniu rolno-leśnym lub staną się nieużytkami, jak 
większość terenów rolniczych w sąsiedztwie terenu objętego analizą, co głównie ma związek 
z niską przydatnością rolniczą tych gruntów. Tereny objęte obowiązującym planem, 
użytkowane będą zgodnie z przeznaczeniem tj. rolniczym, a w granicach wyznaczonych 
udokumentowanych złóż kopalin również eksploatacji tych kopalin. Takie użytkowanie jest 
bardzo zbieżne do tego, jakie określone zostało w projekcie planu. Zasadnicza różnica polega 
na dopuszczeniu w ramach funkcji eksploatacyjnych lokalizowania obiektów i urządzeń 
związanych z działalnością kopalni tj. obiektów i instalacji służących do przerobu kopalin. 
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Najistotniejsza jednak zmiana będąca skutkiem uchwalenia planu dotyczy działek 
ewidencyjnie stanowiących grunty leśne – przeznaczenie ich pod funkcje związane  
z działalnością górniczą, stanowić będzie o utracie ich funkcji przyrodniczej. W przypadku 
braku realizacji ustaleń projektu planu na gruntach tych w dalszym ciągu prowadzona będzie 
gospodarka leśna.  
 
 
  

XI. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

 
Z punktu widzenia możliwości realizacji projektowanych inwestycji wynikających  
z wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu terenów przeanalizowano zagadnienia, które 
mogą stać się potencjalnym źródłem problemów w zakresie ochrony środowiska. 
W szczególności przeanalizowano wpływ projektu planu na poniższe zagadnienia, które wiążą 
się z ustaleniami dokumentu:  

 położenie terenów objętych projektem planu na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 407 oraz wskazany sposób zagospodarowania terenów (eksploatacja 
kopalin), który może wiązać się ze skażeniem wód, 

 ochrona gruntów rolnych i leśnych przed nierolniczym i nieleśnym użytkowaniem, 

 ochrona złóż kopalin, 

 uwarunkowania krajobrazowe i przyrodnicze, 

 przekroczenia standardów jakości powietrza w wyniku prowadzonej działalności górniczej 
oraz uciążliwość akustyczna. 

 

11.1. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 
 

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. W obszarze objętym planem oraz w jego sąsiedztwie nie znajdują się ujęcia wód 
podziemnych i powierzchniowych. 

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 kredowych, na podstawie art. 140 ustawy Prawo wodne dopuszcza 
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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 planu 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. 

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, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub 
nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści. 

Teren objęty ustaleniami projektu planu położony jest w jednostce PLRW20001724769 - Biłka, 
która nie jest zagrożona niespełnieniem celów środowiskowych. 
 
Obszar gminy Niedźwiada znajduje się w obrębie JCWPd nr 75. Stan ilościowy oraz stan 
chemiczny oceniony został jako dobry. Przedmiotowa JCWPd nie jest zagrożona pod 
względem utrzymania dobrego stanu wód. PGW nie przewiduje derogacji wynikającej z art. 4 
ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przewidziane zostało zastosowanie działań 
minimalizujących negatywny wpływ na stan wód, w grupie której wymienia się: 
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 działania administracyjne, 
 badanie i monitorowanie środowiska wodnego, 
 realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach 

gospodarowania odpadami, 
 sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód. 

 
 

11.2. 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. Na terenie objętym planem grunty rolne występują w klasach IVa, IVb i V. 
Grunty te pod kątem przydatności rolniczej są średnie i słabe. Brak jest szczególnych 
przeciwwskazań do wykorzystania ich na cele nierolnicze. 
 
Ochrona gruntów leśnych polega na (art. 3 ust. 2): 
 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze;  
 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom  

w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej  
i ruchów masowych ziemi;  

 przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych 
wskutek działalności nieleśnej;  

 poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności; 
 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

W granicach planu znajdują się grunty leśne, stanowiące własność prywatną, które zgodnie  
z ustaleniami planu wskazane są pod funkcje nieleśne – eksploatację kopalin. Na etapie 
procedury sporządzania planu, przeznaczenie tych gruntów na cele nieleśnie będzie 
wymagało uzyskania zgody marszałka województwa.  
 
 

11.3. OCHRONA UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN 
 

Ochrona zasobów kopalin wynika z przepisów 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. 
Głównym celem przystąpienia do sporządzenia planu były wnioski inwestorów dotyczące 
umożliwienia eksploatacji udokumentowanych złóż kopalin (piasku, glaukonitu i bursztynu) na 
nieruchomościach objętych planem, jak również umożliwienie zainwestowania terenów  
w obiekty służące przetwórstwu kopalin. Prowadzenie eksploatacji kopalin powinno odbywać 
się na podstawie projektu zagospodarowania złoża. Po eksploatacji teren powinien zostać 
zrekultywowany w kierunku najbardziej optymalnym. 
 
 

11.4. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
 
Na terenie gminy Niedźwiada nie występują obszary Natura 2000, parki narodowe, parki 
krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu.  
 
Pomnik przyrody – za pomnik przyrody uznano lipę drobnolistną zlokalizowaną na terenie 
Parku dworskiego w Pałecznicy – Kolonii. Projekt miejscowego planu nie wprowadza ustaleń 
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu objętego ochroną przyrodniczą i nie zagraża obiektowi 
objętemu ochronie. 

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. Użytki ekologiczne znajdują się  
w odległości ok. 9 km od terenu objętego ustaleniami planu.  

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. Siedliska te nie są zlokalizowane w sąsiedztwie terenów objętych planem.  
W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej na analizowanym obszarze i jego sąsiedztwie 
zarejestrowano gatunki podlegające ścisłej i częściowej ochronie, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 
są to: żuraw, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, bażant, gawron, sójka, dzięcioł duży, kwiczoł, 
gąsiorek, skowronek, pokląskwa, dymówka, pliszka siwa, trznadel, bogatka, zięba, rudzik, 
szczygieł, jaszczurka zwinka oraz żaba trawna i kret europejski. Niektóre ze 
zinwentaryzowanych gatunków zwierząt stanowią przedmiot zainteresowania wspólnoty 
europejskiej (wymienione są w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz w załączniku II Dyrektywy 
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Siedliskowej): żuraw, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, gąsiorek. Realizacja inwestycji 
dopuszczonych planem spowoduje przemieszczenie się gatunków na sąsiednie tereny.  

 
Korytarze ekologiczne – teren inwestycji położony jest w granicach korytarza ekologicznego 
Dolina Dolnego Wieprza. Przedmiotowy korytarz ekologiczny został utworzony w związku  
z przepływającą w sąsiedztwie rzeką Wieprz, stanowiącą szlak migracyjny dla roślin i zwierząt. 
Rzeka nie tylko gwarantuje gatunkom roślin i zwierząt warunki do przemieszczania się, ale 
także daje możliwość schronienia, rozmnażania i dostępu do pożywienia, dlatego też pełni 
podstawową funkcję w utrzymaniu bioróżnorodności terenu. Teren inwestycji realizowanych w 
wyniku uchwalenia planu położony będzie w oddaleniu od samej rzeki Wieprz. Dodatkowo 
prowadzona obecnie eksploatacja kopalin w granicach terenu objętego planem, powoduje, że 
teren ten nie pełni funkcji korytarza migracyjnego. Niewielki zasięg przestrzenny nie powoduje 
jednak przerwania i rozcięcia ciągłości korytarza. 
 
Teren objęty planem nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na analizowanym 
terenie nie występują obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków, stanowiska 
archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami odkryte w trakcie robót ziemnych 
przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem podlegają ochronie 
prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego 
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

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. Wyrazem dbałości 
o ład przestrzenny jest zagospodarowywanie terenów zgodnie z wytyczoną polityką 
przestrzennego zagospodarowania określoną w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na podstawie planów miejscowych. Zgodnie 
ze studium gminy Niedźwiada teren objęty ustaleniami planu położony jest w strefie 
aktywności gospodarczej, polegającej m.in. na eksploatacji kopalin. Teren położony jest  
w oddaleniu od stref mieszkaniowych, co wpływa na niekolizyjność funkcji. 

 
11.5. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ I UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA 

 
W obszarze miejscowego planu w obecnym stanie prowadzona jest już eksploatacja kopalin 
na złożu „Górka Lubartowska – Niedźwiada”. Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu, 
w związku z rozszerzeniem zasięgu terenu wskazanego pod funkcję terenów kopalni, 
przyczyni się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ocena jakości powietrza jest 
prowadzona wg kryteriów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu. Poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, 
który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być 
przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza. Poziomy 
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dopuszczalne są określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. W zał. nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) podane są wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne 
tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, z wyłączeniem 
obszarów ochrony uzdrowiskowej. Na podstawie danych uzyskanych od Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie na etapie uzyskiwania koncesji na wydobywanie 
kopalin ze złoża „Górka Lubartowska-Niedźwiada” wartości średnioroczne stężeń 
zanieczyszczeń dla miejscowości Brzeźnica Leśna Kolonia (powiat lubartowski) wynoszą: 

 dwutlenek azotu – 11,8 μg/m3, 
 pył zawieszony PM10 – 22,0 μg/m3, 
 pył zawieszony PM2,5 – 16,6 μg/m3 
 benzen – 1,8 μg/m3. 

Na podstawie analiz dokonanych na potrzeby sporządzenia karty informacyjnej dla 
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków i kopalin towarzyszących na 
złożu „Górka Lubartowska – Niedźwiada” stwierdzono, że działalność eksploatacyjna złoża 
generować będzie zanieczyszczenia powietrza nie przekraczające standardów jakości 
powietrza, czyli poziomów odniesienia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

W trakcie rozszerzonej eksploatacji złoża okresowo będzie występowało pogorszenie klimatu 
akustycznego (związane z pracą maszyn zakładu a także wzmożonym ruchem 
samochodowym transportującym kopalinę). 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).  

 

 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 



41 
 

 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 

4.  Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 68 60 55 45 

 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 600 m w kierunku 
południowo-wschodnim od terenu objętego planem (pojedynczy budynek) i w odległości  
ok. 900 m w kierunku wschodnim od terenu złoża (zabudowa zwarta).  
Na podstawie analiz dokonanych na potrzeby sporządzenia karty informacyjnej dla 
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasków i kopalin towarzyszących na 
złożu „Górka Lubartowska – Niedźwiada” stwierdzono, że działalność eksploatacyjna złoża nie 
będzie generować hałasu przekraczającego dopuszczalne poziomy. 
 

XII. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU ZMIANY PLANU NA 
FUNKCJONOWANIE I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

 

12.1. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJACYCH 
ZE ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 
 
W niniejszej prognozie ocenia się skutki, mogące wynikać z projektowanego przeznaczenia 
terenu pod funkcje określone w projekcie planu, 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 
dokumentu na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, 
zwierzęta i rośliny. W prognozie ocenione zostały zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
w stosunku do przeznaczenia w obowiązującym na tym terenie planie lub (w przypadku terenu 
nie objętego planem) w stosunku do obecnego stanu zagospodarowania terenu. W prognozie 
nie dokonano oceny oddziaływania na środowisko lokalizacji ropociągu Płock-Brody, z uwagi 
że inwestycja ta nie będzie skutkiem uchwalenia przedmiotowego planu. Ocena środowiskowa 
lokalizacji ropociągu wykonana została w prognozie oddziaływania na środowisko 
sporządzonej do projektu miejscowego planu, który został uchwalony w 2018 r.  
 
Tereny eksploatacji kopalin  

Z uwagi na udokumentowanie nowych złóż kopalin „Górka Lubartowska – Niedźwiada”, projekt 
planu wprowadza nowe tereny eksploatacji złóż kopalin. Według Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
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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 wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na środowisko.  

Teren eksploatacji złóż kopalin usytuowany jest częściowo na terenie gruntów leśnych  
i kwalifikuje się do przedsięwziąć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Teren górniczy wyznaczony został na dz. 664, 667, 668, 669, 670/2, 670/3, 670/4, 
671, 672, 673, 676/2, 1308 i 1309 w obrębie Brzeźnica Leśna Kolonia oraz 88, 89, 90, 91/2, 
91/3, 106, 107, 108/2, 109, 110, 110/1, 113/2, 114/2 i 125 w obrębie Niedźwiada i zajmuje 
powierzchnię 18,27 ha. Na części terenu górniczego i objętego planem obecnie prowadzona 
jest eksploatacja kopalin. 

Negatywne oddziaływania na środowisko wiążą się z prowadzeniem robót udostępniających 
złoże oraz działań eksploatacyjnych, powodujące zniszczenia warstwy glebowej wraz z szatą 
roślinną oraz całkowite przeobrażenie 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 powstaje wyrobisko o wyprofilowanych 
skarpach obwodowych, co wpływa na zmianę ukształtowania terenu. Ponadto występują 
uciążliwości związane z okresowym wzrostem hałasu podczas czasu pracy maszyn  
i transportem kopaliny z wyrobiska. Z powierzchni zostaje usunięta warstwa humusowa, cały 
teren w czasie eksploatacji pozbawiony będzie roślinności i zwierząt. Realizacja ustaleń planu 
spowoduje zasadniczą zmianę w krajobrazie całego otoczenia. Powstające na terenie kopalni 
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hałdy urobku, powodują zmiany w harmonijnym, rolniczym krajobrazie kulturowym  
i przekształceniem go w krajobraz przemysłowy. Natężenie oddziaływań krajobrazowych 
będzie narastało w miarę postępu eksploatacji. Wpływ działalności wydobywczej  
na środowisko przyrodnicze ma charakter bezpośredni i pośredni. Bezpośrednie 
oddziaływanie związane jest z trwałym wyłączeniem z dotychczasowego użytkowania gruntów 
rolnych oraz z przeobrażeniem rzeźby terenu. Oddziaływanie pośrednie (krótkotrwałe  
i chwilowe o charakterze przemijającym) związane jest ze stosowaną technologią urabiania, 
transportu i składowania nadkładu. Zaliczane są do nich wpływy związane ze stosowaniem 
określonej techniki wydobywczej wynikające z pracy maszyn, a powodujące wzrost emisji 
hałasu lub zanieczyszczenia powietrza. Rekompensatą dla środowiska będzie rekultywacja 
terenu w kierunku rolno-leśnym lub wodnym. 

 

Tereny dróg wewnętrznych 

Drogi wewnętrzne w granicach planu wyznaczone zostały po istniejących drogach gruntowych 
stanowiących dojazdy do pól uprawnych. Realizacja dróg wewnętrznych poprzez ich 
utwardzenie wymagać będzie ingerencji w wierzchnią warstwę pokrywy glebowej.  
Na etapie budowy drogi wystąpią emisje zanieczyszczeń powietrza i hałasu z maszyn 
budowlanych. 
 
 

12.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU NA POSZCZEGÓLEN ELEMENTY 
ŚRODOWISKA NATURALNEO 

 
Projekt miejscowego planu wiąże się z lokalizacją przedsięwzięć zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisk0 [t.j. Dz. U. 2016, poz. 71]. Dopuszczenie realizacji tego typu przedsięwzięć  
wymaga (lub może wymagać) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (w myśl 
art. 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. Na etapie uzyskiwania koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złoża „Górka Lubartowska – Niedźwiada”, przed wydaniem decyzji 
środowiskowej, dokonana została analiza wpływu planowanej eksploatacji kopalin oraz 
infrastruktury towarzyszącej kopalni w tym: 
 instalacji do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 

lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.  
o substancjach chemicznych i ich mieszanin, niebędących produktami spożywczymi, 
gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż 
wymienione w §2 ust. 1 pkt. 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw 
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny  
o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności 
nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania 
stałych surowców energetycznych,  
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 urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne 
systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 37,  
o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3na godzinę, realizowane na potrzebę 
odwodnienia złoża przy zastosowaniu głębinowych studni odwadniających, 

 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, w tym na potrzeby 
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 
52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej 
niż: 
a) 0,2 ha 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, 

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. A 
przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy  
i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone 
po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego.  

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu znajduje się w granicach JCWP Biłka. Według 
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW), stan JCWP oceniony 
został jako zły lecz ta część wód nie jest zagrożona osiągnięciem celu środowiskowego (co 
najmniej dobry stan ekologiczny oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego 
wód). Teren objęty ustaleniami miejscowego planu nie znajduje się w sąsiedztwie naturalnych 
cieków powierzchniowych. Przez teren przebiega rów odwadniający. Rzeka Biłka przepływa 
w odległości ok. 550 m od terenu analizy. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięć, które 
realizowane będą w wyniku uchwalenia planu i ich odległość od rzeki Biłki, nie przewiduje się 
możliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz wpływu na nieuzyskanie celów 
środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 
Wzdłuż działki ozn. nr ewid. 125 oraz pomiędzy działkami oznaczonymi nr ewid. 667 i 665 
przebiega zmeliorowany ciek o nazwie Dopływ spod Kolonii Niedźwiada (Duży Rów). Należy 
spodziewać się, że w przypadku rozsączania wód pochodzących z odwodnienia złoża na 
tereny sąsiednie, ciek nie ulegnie przesuszeniu. Jednocześnie w dalszym ciągu utrzymany 
zostanie spływ powierzchniowy wód opadowych do cieku. Dlatego też należy zabezpieczać 
tereny położone w granicach planu przed zanieczyszczeniami gruntów, które wraz ze spływem 
powierzchniowym mogłyby trafić do cieku. W celu ochrony cieku wodnego plan nakazuje 
utrzymanie istniejących warunków przepływu wód oraz drożności cieku wodnego 
zlokalizowanego na terenie objętym planem (1PE i 3PE). 

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. Projekt ochrony GZWP Nr 407 według 
dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla zbiornika wód „Chełm - Zamość”  
nie proponuje wprowadzenia w omawianym obszarze szczególnych ograniczeń  
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w zagospodarowaniu. Zachowanie wszelkich środków ostrożności przy pracach 
wydobywczych i budowlanych nie powinno zagrażać jakości wód zbiornika. 

Obszar objęty ustaleniami projektu miejscowego planu 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. 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.  

W granicach złoża użytkowe piętro wodonośne wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę pitną 
i przemysłową znajduje się na głębokości 22,5 – 46,0 m ppt. Zgodnie z założeniami, na terenie 
planowanej kopalni wyrobisko odkrywkowe sięgać będzie maksymalnie głębokości 20,0 m. 
Eksploatacja kopalin stanowić może potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo – 
wodnego głównie na skutek awarii maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy wydobywaniu 
kopalin i przedostaniu się do gruntu i wód substancji ropopochodnych. Sytuacja taka może 
zaistnieć jedynie w przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i pojazdów pracujących 
na terenie kopalni oraz w przypadku wystąpienia awarii. Zagospodarowanie terenów objętych 
planem z zachowaniem szczególnych środków ostrożności najprawdopodobniej jednak nie 
będzie kolidowała z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej.  
 

Powierzchnia ziemi 

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi 
zarówno w sensie rzeźby, jak i pokrycia terenu. Zmiany ukształtowania powierzchni terenu 
będą skutkiem wykonywania prac budowlanych przy realizacji dróg (poszerzeniu  
i utwardzeniu) oraz obiektów związanych z eksploatacją i przetwórstwem kopalin.  
W przypadku realizacji dróg przekształcenia rzeźby ograniczą się do nieznacznej niwelacji 
terenu. Znaczne przekształcenia powierzchni terenu związane są z obszarem eksploatacji złóż 
kopalin. Na części terenu obecnie prowadzone jest wydobycie. Prowadzenie odkrywkowej 
eksploatacji kruszywa spowoduje trwałe przekształcenie powierzchni terenów - powstaną 
wyrobiska. 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. W związku z powyższym, bardzo 
istotny jest odpowiedni proces wydobycia kopaliny, a także właściwa rekultywacja po 
zakończonej eksploatacji, zgodnie z ustalonym kierunkiem, mającym na celu przywrócenie 
wartości użytkowej poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, umocnienie skarp oraz 
odpowiednie zagospodarowanie. 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 
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z przepisami branżowymi i dostosowaniem do udokumentowanych lokalnych warunków 
gruntowo – wodnych.  
 

Gleby 

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 niskiej klasy, podniesie żyzność 
gleby i ułatwi rozwój roślinności. 

Zmiany jakości gleb i gruntów będą wynikiem: eksploatacji kopalin, prac ziemnych w trakcie 
realizacji inwestycji drogowych oraz obiektów i urządzeń związanych z kopalnią, 
zanieczyszczenia metalami ciężkimi na skutek wzmożonego ruchu komunikacyjnego. 
 

Warunki klimatyczne 

Realizacja ustaleń projektu planu, ze względu na swój lokalny charakter, nie będzie miała 
wpływu na czynniki kształtujące warunki meteorologiczne oraz nie wpłynie na warunki 
bioklimatyczne tego obszaru. W trakcie eksploatacji kopalin 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. Pozytywny wpływ na klimat lokalny miałaby rekultywacja terenu 
pokopalnianego w kierunku wodnym. W okresie obfitych opadów atmosferycznych mogłaby 
być gromadzona zwiększona ilość wód w zagłębieniach wyrobiska i tym samym zwiększenie 
jej późniejszego odparowania. Parowanie tych wód zwiększyłoby wilgotność powietrza  
w otoczeniu, co pozytywnie wpłynie na lokalny klimat oraz na wegetację roślin.  
 

Powietrze atmosferyczne 

Eksploatacja złóż kopalin powoduje emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Wzrost tych 
zanieczyszczeń będzie wzrastać wraz z zasięgiem robót górniczych. Mają one charakter 
niezorganizowany i powstają bezpośrednio w toku prac wydobywczych, jak i transportu 
urobku. Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne będzie miało charakter 
bezpośredni, długoterminowy (ograniczony do fazy eksploatacji), negatywny i odwracalny. Po 
zakończeniu eksploatacji i rekultywacji oddziaływanie na powietrze atmosferyczne zaniknie. 

W karcie informacyjnej dotyczącej eksploatacji złoża „Górka Lubartowska – Niedźwiada” 
zawarto informację, że emisja zanieczyszczeń powstałych na etapie przygotowania terenu do 
eksploatacji, jak również na etapie prac wydobywczych, poziom zanieczyszczenia powietrza 
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nie przekroczy wartości progowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
w sprawie wartości odniesienia do niektórych substancji w powietrzu. 

 

Hałas 

W granicach obszaru objętego ustaleniami projektu planu nie występują obszary, które 
podlegają ochronie akustycznej w środowisku na mocy przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Realizacja ustaleń projektu dokumentu przyczyni się do podwyższenia poziomu 
hałasu. Hałas powstający na etapie budowy dróg oraz obiektów związanych  
z funkcjonowaniem kopalni jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu 
robót. Znacznie szersze oddziaływanie ma obecnie, jak i będzie miała w przyszłości,  
działalność związana z eksploatacją kopalin. Źródłem hałasu będzie praca sprzętu 
wydobywczego oraz praca samochodów ciężarowych służących do wywozu surowca 
mineralnego. Jednak na podstawie dokonanych analiz akustycznych opartych o przyjętą 
technologię robót budowlanych na terenie obszaru górniczego stwierdzono, że 
najprawdopodobniej poziom hałasu przekraczający dopuszczalne normy nie będzie wykraczał 
poza granice obszaru górniczego. Obliczenia wykazały, że izofona o poziomie 55 dB będzie 
przebiegać w maksymalnej odległości ok. 100 metrów od granicy terenu inwestycji jedynie w 
sytuacji jednoczesnej pracy wszystkich maszyn i urządzeń zakładu górniczego  
i wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych. Biorąc pod uwagę oddalenie terenów 
chronionych akustycznie (powyżej 0,5 km), stwierdza się, że realizacja ustaleń projektu planu 
nie będzie negatywnie oddziaływała na tereny chronione akustycznie. Niemniej jednak hałas 
nie pozostanie bez znaczenia dla zwierząt bytujących na tym terenie lub w jego sąsiedztwie. 
Należy spodziewać się, że w okresie wieloletniej eksploatacji kopalin, bardziej wrażliwe 
zwierzęta przemieszczą się poza zasięg hałasu.  
 

Krajobraz 

Rozszerzenie działalności górniczej na cały teren objęty planem istotnie wpłynie na zmianę 
charakteru krajobrazu, który w dalszym ciągu pozostaje głównie rolniczy. Rozwój działalności 
górniczej wraz z zagospodarowaniem terenu kopalni, w tym budowa obiektów do przeróbki 
urobku zmieni harmonijny krajobraz 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). Będzie to oddziaływanie bezpośrednie i długoterminowe. 
Jednocześnie po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji terenu, krajobraz powróci do stanu 
przez eksploatacją lub, w przypadku rekultywacji wodnej, zmieni formę na bardziej atrakcyjną 
wizualnie.  

 

Różnorodność biologiczna, flora i fauna 

Realizacja ustaleń projektu planu w zakresie działalności związanej z eksploatacją kopalin 
będzie miała negatywny wpływ na faunę, florę oraz różnorodność biologiczną. Realizacja 
inwestycji w ramach wyznaczonych funkcji terenów będzie wiązała się ze niszczeniem 
zbiorowisk roślin, szczególnie dotkliwym na terenach leśnych. Należy jednak podkreślić,  
że są to jedyne cenniejsze przyrodniczo tereny w obszarze objętym planem. Grunty leśne 
które w granicach planu przeznaczone będą pod eksploatację kopalin stanowią siedliska boru 
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mieszanego świeżego, z głównymi gatunkami dębu i sosny. Drzewostan jest tu młody (ok.10-
20 lat) i nie stanowi szczególnej cennych siedlisk. Na północ od terenu przeznaczonego pod 
eksploatację rozciąga się większy kompleks lasów mieszanych (z dominującymi gatunkami 
sosny i brzozy). Eksploatacja kopalin, potencjalnie może powodować powstawanie leja 
depresyjnego, który może spowodować przesuszenie gruntów leśnych zlokalizowanych na 
północ od kopalni. W celu ograniczenia odwodnienia terenów sąsiednich i przesuszenia lasów 
wskazuje się na potrzebę zastosowania przesłony hydroizolacyjnej. 

Z uwagi na niezbyt bogatą faunę można stwierdzić, iż realizacja ustaleń planu będzie  
w niewielkim stopniu wpływać na świat zwierząt. W przypadku rekultywacji, przywracającej 
terenom poeksploatacyjnym wartości przyrodnicze zmiany te będzie można uznać za 
odwracalne. W wyniku realizacji ustaleń planu należy spodziewać się migracji niektórych 
gatunków fauny na tereny sąsiednie, spowodowaną hałasem, drganiami, 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.  

Teren objęty planem położony jest w granicach korytarza ekologicznego Dolina Dolnego 
Wieprza. W wyniku zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami projektu planu  
nie dojdzie do przerwania i rozcięcia ciągłości korytarza ekologicznego będącej niezbędnym 
warunkiem do pełnienia jego podstawowej funkcji, a jedynie do czasowego wyłączenia  
z funkcjonowania niewielkiego jego fragmentu. Proces wydobywania kopaliny jest ograniczony 
czasowo i odbywać się będzie zgodnie z racjonalną gospodarką, aż do wyeksploatowania 
złoża. Inwestycja nie wchodzi swoim zakresem w obręb koryta rzeki Wieprz. Duża odległość 
planowanej inwestycji od rzeki oraz jej charakter (wyrobisko po wydobyciu) pozwalają 
przypuszczać, że nie będzie ona stanowiła bariery dla wędrownych ptaków. Odpowiednio 
zaplanowana rekultywacja w przypadku rekultywacji w kierunku wodnym - w formie 
pozostawionych wypłyceń przybrzeżnych i nasadzeń roślinności szuwarowej, stanowić będzie 
przyjazne środowisko dla przemieszczających się przez ten teren ptaków wędrownych. 
Drożność korytarza ekologicznego zostanie więc utrzymana. 

 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary NATURA 2000 

W granicach terenu objętego planem nie występują formy ochrony przyrody określone  
w ustawie o ochronie przyrody.  

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.  
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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” PLB060006; 
 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Parczewska” PLH060107. 

Dla w/w 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). 

Oddziaływanie ustaleń projektu miejscowego planu 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  

miejscowego 
planu 

średnie wewnętrzne 
B01 – zalesianie terenów 
otwartych nie dotyczy 

średnie wewnętrzne 
J02 - spowodowane przez 
człowieka zmiany stosunków 
wodnych 

brak znaczącego 
oddziaływania 

średnie wewnętrzne A02 – zmiana sposobu uprawy nie dotyczy 

średnie wewnętrzne A04.03 – hodowla zwierząt nie dotyczy 

 

Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru Natura 2000 „Lasy Parczewskie” może być zmiana 
stosunków wodnych. Zmiana stosunków wodnych może wynikać na skutek prowadzonej 
eksploatacji kopalin. Jednak z uwagi na znaczną odległość terenów inwestycyjnych  
od obszaru Natura 2000, nie prognozuje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań. 

Oddziaływanie ustaleń projektu miejscowego planu 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  

miejscowego 
planu 

niskie wewnętrzne 
E03.01 - pozbywanie się odpadów 
z gospodarstw domowych / 
obiektów rekreacyjnych 

nie dotyczy 

niskie wewnętrzne F03.01 - polowanie nie dotyczy 

niskie zewnętrzne D01.02 – drogi, autostrady 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  

miejscowego 
planu 

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 

niskie zewnętrzne 
E03.01 - pozbywanie się odpadów 
z gospodarstw domowych / 
obiektów rekreacyjnych 

nie dotyczy 

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 

 

Określone w SFD potencjalne zagrożenia dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Parczewska” 
nie będą skutkiem realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami projektu planu. Ocenia się, 
iż realizacja projektu planu nie będzie stanowić przyczyny występowania negatywnych 
oddziaływań na przedmiotowy obszar Natura 2000. 

 

Ochrona zabytków i dóbr materialnych 

Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne.  
W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty uznane za zabytki oraz obiekty 
architektury o szczególnych wartościach kulturowych.  

 

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 
środowiska, jaka może być skutkiem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 
Prognozuje się, iż skala spodziewanych emisji zanieczyszczeń - powietrza atmosferycznego 
oraz hałasu nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi, z uwagi  
na znaczące odległości terenu objętego planem od siedlisk. Udokumentowane złoża kruszyw 
naturalnych znajdują się w odległości ponad 0,5 km od najbliższej pojedynczej zabudowy 
mieszkaniowej zlokalizowanej w miejscowości Niedźwiada. 

 

Zasoby naturalne 

Na terenie wskazanym pod eksploatację znajdują się złoża kopalin:  
 „Górka Lubartowska – Niedźwiada” – złoże kruszyw naturalnych,  
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 „Górka Lubartowska” – złoże kruszyw naturalnych, 
 „Górka Lubartowska” – złoże bursztynów, 
 „Kolechowice Nowe” – złoże węgla kamiennego. 
Złoża kopalin podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, 
polegającej na:  
 racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w 

tym kopalin towarzyszących,  
 prowadzeniu eksploatacji w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu 

środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego 
wydobycia i zagospodarowania kopaliny.  

Ponadto podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest 
obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również  
do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie 
prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu 
inne elementy przyrodnicze.  
Wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych zlokalizowanych na terenie objętym planem 
wynika z polityki określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiada, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy. 
Dlatego też, zmianę planu w zakresie wyznaczenia terenów pod eksploatację kopalin,  
z punktu widzenia korzyści społeczno-gospodarczych, należy uznać za działanie prawidłowe. 

 

Wpływ realizacji ustaleń projektu miejscowego planu na zmiany klimatyczne  
i bioróżnorodność biologiczną oraz analiza projektu dokumentu 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. W grupie tej wymienia 
się: gospodarkę wodną, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczną i obszary prawnie 
chronione, zdrowie, energetykę, budownictwo, transport, obszary górskie, strefę wybrzeża, 
gospodarkę przestrzenną i obszary zurbanizowane. Wrażliwość tych sektorów została 
określona w oparciu o przyjęte dla SPA scenariusze zmian klimatu.  

Jedną z ważniejszych konsekwencji zmian klimatu będą coraz częściej występujące:  
powodzie, susze, burze i fale upałów. Zmiany klimatu mogą nieść za sobą także inne 
zagrożenia, w których warunki klimatyczne lub pogodowe odgrywają główną rolę, takie jak 
lawiny śnieżne, osuwiska i pożary lasów. Istotne jest zatem, aby na etapie sporządzania 
dokumentów planistycznych uwzględniać potencjalne zjawiska związane ze zmianami 
klimatycznymi, w tym pod kątem wrażliwości przyszłych inwestycji realizowanych w ramach 
wyznaczonych funkcji na czynniki i zagrożenia klimatyczne. 

Nowe zagospodarowanie terenów pod funkcje eksploatacji kopalin, wynikające przede 
wszystkim z udokumentowania nowego złoża „Górka Lubartowska – Niedźwiada” nie będzie 
szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu. Poniżej przedstawiono potencjalne zagrożenia dla 
zagospodarowania terenu określonego w projekcie planu na potencjalne zjawiska związane 
ze zmianami klimatycznymi. 
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Zagrożenia naturalne 
Skutki dla wskazanego w projekcie planu sposobu 

zagospodarowania terenu 
(teren eksploatacji kopalin, drogi) 

Powódź Teren objęty planem nie znajduje się na terenie zagrożonym 
powodzią.   

Pożary Do wybuchu pożaru na terenie planu może dojść głównie na 
skutek awarii maszyn i urządzeń pracujących na terenie kopalni  
i przy budowie/przebudowie dróg. Zagrożenie pożarowe może być 
większe z uwagi na sąsiedztwo lasów.  

Silne wiatry W przypadku wystąpienia wichur, gwałtownych wiatrów lub trąb 
powietrznych może dojść do przenoszenia i rozwiewania frakcji 
piasku w obrębie złóż, jak i poza nie. 

Osuwiska ziemne Teren objęty planem nie jest zagrożony osuwiskami.  
Z uwagi na planowaną na terenie objętym planem działalność 
odkrywkowej eksploatacji kopalin, można spodziewać się  zjawisk 
osuwiskowych i obrywania się skał w wyniku nie zachowania 
stateczności skarp i zboczy oraz możliwość podmywania skarp 
wyrobiska w trakcie wystąpienia nawalnych opadów deszczu. 
Skarpy i zbocza powinny być regularnie kontrolowane pod kątem 
występowania spękań lub osłabień, szczególnie po ulewnych 
deszczach. 

Opady atmosferyczne Gwałtowne opady atmosferyczne w postaci deszczu lub śniegu 
mogą powodować w szczególności zagrożenia w postaci 
utrudnień komunikacyjnych. W trakcie gwałtownych opadów 
atmosferycznych mogą występować utrudnienia w eksploatacji  
w przypadku chwilowych podtopień wyrobiska. Konieczne będzie 
wtedy wstrzymanie prac wydobywczych do czasu odpompowania 
nadmiaru wody z wyrobiska. 

Susze Susze nie będą stanowiły zagrożenia dla funkcjonowania 
zakładów górniczych na terenie objętym planem.  

Ekstremalne temperatury Ekstremalne temperatury nie będą znacząco wpływać  
na funkcjonowanie kopalni na terenie objętym planem. 
Eksploatacja w okresie występowania niskich lub wysokich 
temperatur nie będzie najprawdopodobniej prowadzona. 

 

12.3. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
 
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów w sposób określony w projekcie miejscowego 
planu 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 2016 roku 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). Ustalenia planu zakazują lokalizacji takich zakładów. 
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XIII. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU ZMIANY PLANU NA 
FUNKCJONOWANIE I JAKOŚĆ 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 zgodność z uwarunkowaniami 
ekofizjograficznymi. Nowe przeznaczenie terenów określone w projekcie planu wpisuje się  
w  założoną w studium gminy strukturę funkcjonalno-przestrzenną i nie powoduje kolizji 
przestrzennych. Teren objęty planem położony jest w sąsiedztwie terenów przeznaczonych w 
studium gminy pod funkcje gospodarcze. Tereny wskazane pod eksploatację kopalin znajdują 
się w granicach udokumentowanych złóż kopalin. Obszar lokalizacji terenów górniczych 
dotyczy głównie gruntów rolnych niskich klas bonitacyjnych. Północna część obszaru położona 
jest na gruntach leśnych, które wymagają stosownej zgody marszałka województwa na zmianę 
przeznaczenia ich na cele nieleśne. Występujący na tym terenie drzewostan stanowiący efekt 
prowadzonych zalesień nie jest szczególnie cenny przyrodniczo. Nowe zagospodarowanie 
terenu nie będzie miało również istotnego (znacząco negatywnego) wpływu na jakość 
środowiska.   

 

XIV. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
WYNIKAJACE Z REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU 

 

Skutki oddziaływania ustaleń realizacji projektów dokumentów planistycznych  
na poszczególne komponenty środowiska należy ocenić pod względem:  
 bezpośredniości:  

 bezpośrednie – oddziaływania wynikające z bezpośredniej interakcji między 
planowanym działaniem w ramach projektu a środowiskiem realizacji projektu,  

 pośrednie – oddziaływania wynikające z innych działań mających miejsce w związku  
z realizacją ustaleń planu, 

 wtórne – oddziaływania wynikające z oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich, 
będące skutkiem późniejszych interakcji ze środowiskiem;  

 skumulowane – oddziaływania wynikające z łącznego działania skutków realizacji 
analizowanego przedsięwzięcia oraz skutków spowodowanych przez inne działania, 
obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź przewidywane; 
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 okresu trwania oddziaływania:  
 krótkoterminowe: przewiduje się, że oddziaływania będą trwać jedynie przez 

ograniczony czas i ustaną po zakończeniu danego działania bądź na skutek 
wykorzystania środków łagodzących, 

 średnioterminowe: oddziaływania, które będą utrzymywać się przez dłuższy czas 
lecz będą krótsze niż czas eksploatacji planowanych inwestycji,  

 długoterminowe: oddziaływania, które będą utrzymywać się przez czas eksploatacji 
lub funkcjonowania czynnika,  

 stałe: oddziaływania występujące w trakcie realizacji inwestycji przewidzianych 
ustaleniami planu i powodujące trwałe zmiany w dotkniętych zasobach środowiska, 
bądź utrzymujące się przez dłuższy czas,  

 chwilowe: przewiduje się, że oddziaływania takie będą trwały krótko, będą 
nieregularne i sporadyczne;  

 charakteru zmian:  
 oddziaływanie pozytywne – powodujące korzystne zmiany w środowisku, najczęściej 

wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie czasowym, prowadzące do poprawy 
wybranych elementów środowiska w wymiarze ponadlokalnym, 

 oddziaływanie neutralne – oddziaływanie nie powodujące odczuwalnych 
(mierzalnych) skutków w środowisku, 

 oddziaływanie negatywne – oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne 
skutki środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian 
ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia, 

 oddziaływanie znacząco negatywne – oddziaływanie powodujące zasadniczą 
zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, bariery dla migracji, 
zagrożenia dla obszarów przyrodniczo; 

 zasięgu: 
 lokalne: oddziaływanie dotyczące ważnych w skali lokalnej zasobów lub ograniczone 

do jednego rodzaju zasobów,  
 ponadlokalne: regionalne: oddziaływania dotyczące ważnych w skali regionalnej 

środowiskowych zasobów lub odczuwalne w skali regionalnej, krajowe: oddziaływania 
dotyczące ważnych w skali kraju środowiskowych zasobów, dotyczące obszaru 
ważnego w skali kraju, chronionego lub mające konsekwencje makroekonomiczne, 
transgraniczne: oddziaływania odczuwane w jednej WSE w rezultacie działań w innej 
WSE.  

 
Mając na uwadze stan środowiska, położenie terenów objętych analizą, obecny sposób 
zainwestowania terenów, stwierdza się, że zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 
będące efektem realizacji ustaleń projektu planu, nie spowodują znaczącego negatywnego 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.  
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze objętym ustaleniami projektu 
miejscowego planu 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. 
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W wyniku realizacji ustaleń projektu planu oddziaływania mogą się kumulować, głównie  
na skutek realizacji nowych inwestycji w zakresie eksploatacji kopalin, które mogą być 
realizowane również na terenach poza obszarem opracowania planu.   

 
 

Przedmiot oddziaływań 

 
Zakres zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

 
Przeznaczenie terenu pod eksploatację złóż kopalin 

wraz z infrastrukturą techniczną 
 

Przewidywane oddziaływania 
 

Wody powierzchniowe oddziaływanie neutralne 
Wody podziemne oddziaływanie neutralne  
Stan powierzchni ziemi i jakość gleby oddziaływanie negatywne, bezpośrednie, 

długoterminowe, skumulowane, odwracalne, lokalne  
Klimat lokalny oddziaływanie negatywne i pozytywne (po rekultywacji), 

bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, lokalne 
Powietrze atmosferyczne oddziaływanie negatywne, bezpośrednie,  

długoterminowe, odwracalne, lokalne 

Hałas oddziaływanie negatywne, bezpośrednie,  
długoterminowe, odwracalne, lokalne 

Krajobraz  oddziaływanie negatywne, bezpośrednie,  
długoterminowe, odwracalne, lokalne 

Bioróżnorodność, fauna i flora oddziaływanie negatywne, długoterminowe,  
bezpośrednie, nieodwracalne i odwracalne, lokalne 

Obszary i obiekty objęte formami ochrony 
przyrody, w tym obszary Natura 2000 

oddziaływanie neutralne 

Dobra materialne i zabytki oddziaływanie neutralne 

Środowisko ludzi oddziaływanie neutralne 
Zasoby naturalne oddziaływanie negatywne, bezpośrednie,  

długoterminowe, nieodwracalne, lokalne/regionalne 

Stan bezpieczeństwa,  
w tym ryzyko występowania poważnych awarii 

oddziaływanie neutralne 
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XV. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM USTALEŃ 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

 

Zagospodarowanie terenu pod funkcje eksploatacji (w tym przerobu kopalin) oraz 
infrastrukturę drogową będzie miało wpływ na komponenty środowiska naturalnego zarówno 
na etapie przygotowania i budowy inwestycji, jak i funkcjonowania inwestycji. W celu 
zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i warunki życia 
ludzi należałoby podjąć poniżej wymienione czynności. 

Rozwiązania w zakresie minimalizacji niekorzystnych oddziaływań związanych  
z eksploatacją złóż kopali i obiektów służących do przeróbki kopalin  
wraz z infrastrukturą techniczną (w tym drogami): 

 prowadzenie 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, 

 zachowanie odpowiedniej szerokości pasów (filarów) ochronnych, 
 ograniczenie zasięgu leja depresyjnego i przesuszenia gruntów położonych poza 

obszarami eksploatacji poprzez zastosowaniu na etapie eksploatacji przesłony 
hydroizolacyjnej, 

 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 (funkcjonowanie zakładu górniczego związanego  
z wydobyciem kopalin powinno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U z 2013 r., poz. 1008)); 

 ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery poprzez zraszania 
wodą dróg dojazdowych oraz etapowanie pracy; 

 prowadzenie prac wydobywczych wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia 
uciążliwości hałasowej; 

 ograniczenie prac wydobywczych i przetwórczych kopalin w okresie lęgowym ptaków;  
 prowadzenie właściwej gospodarki odpadami stałymi (głównie związanymi  

z przebywaniem pracowników), powstającymi w czasie prac wydobywczych; 
 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 liniową i mechaniczną, w celu 
ograniczenia procesów erozyjnych związanych ze spływem wód roztopowych  
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na zboczach; wprowadzenie roślinności w postaci krzewów i drzew, które najskuteczniej 
ograniczają zmywanie gleby i regulują spływy wód; 

 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. 

 
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza jest 
głównym narzędziem działań, których celem jest naprawianie wyrządzonych szkód  
w środowisku i które podejmuje się wtedy, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest 
możliwa. Projekt zmiany planu nie spowoduje szkód w środowisku rozumianych (zgodnie  
z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. 
Dz. U. 2018 poz.954, z późn. zm.) jako negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji 
elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została 
spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot 
korzystający ze środowiska: 
 w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą 

znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony 
tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych; 

 w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub 
ilościowy wód; 

 w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym  
w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Nie mniej jednak, w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów leśnych (zadrzewionych  
i zakrzewionych) na cele nieleśne, nastąpi zniszczenie na tych terenach roślinności. 
Rekompensata utraty wartości przyrodniczych nastąpić powinna na etapie rekultywacji terenu 
w kierunku rolno-leśnym lub wodnym. 

 

XVI. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ 
ZAWARTYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU 

 

Zaproponowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenów objętych projektem 
planu wynikły ze zgłoszonego wniosku właściciela nieruchomości, który uzyskał koncesję  
na wydobywanie kopalin na złożu „Górka Lubartowska – Niedźwiada”. W związku  
z funkcjonowaniem na części terenu kopalni inwestor zgłosili potrzebę realizacji obiektów 
budowlanych służących działalności górniczej (w tym do przerobu kopalin), na których budowę 
nie zezwala obowiązujący na tym terenie miejscowy plan. W związku z powyższym nie 
przewiduje się alternatywnych rozwiązań dla przedstawianego w projekcie planu 
zagospodarowania terenu. 
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XVII. WSKAZANE TRUDOŚCI PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY 
WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERU ZMIAN 

 

W trakcie 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 planu zainwestowania. W dokumencie prognozy 
przeanalizowano w stopniu możliwym, na jaki pozwala obecna wiedza, wszystkie 
oddziaływania wynikające z realizacji projektu planu z uwzględnieniem informacji na temat 
stanu środowiska obszaru opracowania i jego sąsiedztwa oraz dostępnej wiedzy dotyczącej 
kształtowania się zjawisk przyrodniczych. 

 

XVIII.  PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI  
POSTANOWIEŃ DOKUMENTU 

 
Analiza skutków realizacji ustaleń projektu planu prowadzona będzie w oparciu o wyniki 
pomiarów, ocen i analiz (dokonywanych dla całego obszaru gminy), wykonywanych  
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie, Państwowy Instytut Geologiczny, wójt prowadzą monitoring 
poszczególnych komponentów środowiska, w zakresie oraz z częstotliwością określoną  
w przepisach odrębnych, w tym w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawie Prawo 
wodne. Działania w/w instytucji w zakresie monitoringu poszczególnych komponentów 
środowiska pozwolą na ocenę skutków realizacji ustaleń miejscowego planu i umożliwią 
reakcję na ewentualne negatywne zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym.  
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.  

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. 
 

XIX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko była ocena skutków realizacji ustaleń 
zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna i Niedźwiada na środowisko naturalne. 
W niniejszej prognozie oceniono skutki środowiskowe wprowadzonych zmian w stosunku do 
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego oraz (na terenach nie objętych planem)  
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w stosunku do aktualnego użytkowania terenu. W prognozie nie oceniono skutków 
środowiskowych realizacji ropociągu Brody-Płock, co było przedmiotem prognozy 
sporządzonej do planu w sprawie lokalizacji ropociągu.  
Jak wykazano w prognozie, realizacja inwestycji zgodnie z określonym w planie 
zagospodarowaniem – pod funkcje eksploatacji złóż kopalin oraz dróg wewnętrznych, 
powodować będzie oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie  
na środowisko będzie miało głównie charakter negatywny, rozumiany jako oddziaływanie 
zauważalne, powodujące odczuwalne skutki środowiskowe lecz nie powodujące 
przekształceń standardów, istotnych zmian ilościowych i jakościowych i możliwe  
do ograniczenia.  
Negatywne oddziaływania na środowisko naturalne realizacji ustaleń projektu planu będą 
dotyczyły w szczególności: 
 ingerencji w powierzchnię ziemi, w związku z eksploatacją kopalin i realizacją 

infrastruktury i urządzeń budowlanych, 
 przeobrażenia szaty roślinnej, w tym zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne,  
 zwiększenia emisji (zanieczyszczeń powietrza i hałasu) w związku prowadzonymi 

pracami wydobywczym oraz wzmożonym ruchem samochodów transportujących 
kopaliny, 

 zmian w krajobrazie związanych z przekształceniem terenów rolniczych pod funkcje 
działalności gospodarczej, 

 wyeksploatowania złóż kopalin. 
 
Warunkiem niezbędnym dla ograniczania negatywnych skutków oddziaływań na środowisko, 
jakie mogłyby się pojawić w konsekwencji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
będzie respektowanie przez inwestorów przepisów i wymogów ochrony środowiska, ustaleń 
projektu planu w zakresie zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu  
(§5 projektu planu), a także zastosowania działań minimalizujących negatywne oddziaływania 
wymienionych w niniejszej prognozie. 
 

XX. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia  
i Niedźwiada 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.  
W prognozie dokonano analizy i oceny ustaleń projektu planu oraz skutków jego realizacji dla 
środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wpływu na podstawowe elementy środowiska, 
podatności poszczególnych terenów na degradację oraz możliwości zapobieżenia  
i ograniczenia negatywnych oddziaływań. 
 
Teren objęty ustaleniami projektu plany położony jest w zachodniej części gminy i obejmuje 
grunty zlokalizowane w obrębach Niedźwiada i Brzeźnica Leśna Kolonia. W granicach planu 
znajdują się grunty orne IV – V klasy, a także drogi (dr), rowy (w) i lasy (Ls). W istniejącym 
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stanie użytkowania, w granicach terenu prowadzone są prace eksploatacyjne kopalin. Teren 
objęty planem położony jest w granicach udokumentowanych złóż kopalin: „Górka 
Lubartowska – Niedźwiada” – złoże kruszywa naturalnego, galukonitu i bursztynu, „Górka 
Lubartowska” – złoże kruszywa naturalnego, „Górka Lubartowska” – złoże bursztynu  
i „Kolechowice Nowe” – złoże węgla kamiennego. Analizowany obszar graniczy: od północy  
z terenami lasów, od wschodu z polami uprawnymi oraz drogą wojewódzką nr 815, od południa 
i zachodu z polami uprawnymi.  
 
Charakterystyka ekofizjografii terenów objętych planem wykazała: 
 Tereny objęte projektem planu, według oceny klimatu lokalnego, cechują się dobrymi 

warunkami klimatyczno-termicznymi i wilgotnościowymi; teren otoczony jest większymi 
kompleksami lasów, co stanowi o niezbyt właściwym jego przewietrzaniu, jednocześnie 
lasy posiadają zdolności neutralizacji zanieczyszczeń powietrza; 

 Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszar 
planu znajduje się w obrębie PLRW20001724769 Biłka, której wody wykazały zły stan 
czystości lecz ta część wód nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych; 

 W podziale na jednolite części wód podziemnych gmina położona jest w obrębie JCWPd 
PLGW200075 o dobrym stanie jakościowym i ilościowym wód; 

 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; 

 Na terenie objętym planem występują głównie gleby pseudobielicowe, w kompleksie 
glebowym żytnim słabym i bardzo słabym; 

 Na terenach objętych planem występuje krajobraz rolniczy – pola uprawne, jak również 
nieużytki, z dużą sukcesją drzew i krzewów; najcenniejsze pod względem przyrodniczym 
są lasy (północna część terenu); na obszarze planu nie występują siedliska wymienione w 
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz rośliny objęte ścisłą ochroną gatunkową; 

 Teren objęty planem miejscowym nie jest bogaty w gatunki zwierząt – podczas 
inwentaryzacji przyrodniczej na analizowanym terenie i w jego bliskim sąsiedztwie 
zanotowano natomiast gatunki ptaków objętych ścisłą ochroną; 

 Na terenie objętym projektem planu nie występują obiekty i obszary podlegające prawnej 
ochronie przyrody; 

 Teren planu znajduje się na skraju wyznaczonego korytarza ekologicznego – Dolina 
Dolnego Wieprza;  

 Na terenie nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską;  
 Jakość powietrza na terenie gminy jest dobra, przekroczony został natomiast poziom 

stężeń pyłu PM10 oraz benzo/a/pirenu w pyle PM10 – głównym źródłem zanieczyszczeń 
powietrza na terenie gminy są: rozproszone źródła ciepła i komunikacja samochodowa; 

 Na terenie gminy nie występują źródła o wysokim stopniu uciążliwości ze względu  
na emisję hałasu; 

 Nie występują źródła pól elektromagnetycznych, które przyczyniałyby się  
do przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elekromagnetycznych. 

 
Prognoza wpływu projektu miejscowego planu na funkcjonowanie i jakość środowiska 
dowiodła, że zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym będące efektem realizacji 
ustaleń planu, będą miały neutralny lub negatywny wpływ na poszczególne elementy 
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środowiska lecz nie będzie to oddziaływanie znacząco negatywne tj. powodujące 
przekształcenie standardów oraz istotne zmiany ilościowe i jakościowe w środowisku. 
 
Negatywne oddziaływania na środowisko naturalne realizacji ustaleń projektu planu będą 
dotyczyły w szczególności: 
 ingerencji w powierzchnię ziemi, w związku z eksploatacją kopalin,  
 przeobrażenia szaty roślinnej, w tym zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne,  
 zwiększenia emisji (zanieczyszczeń powietrza i hałasu) w związku prowadzonymi 

pracami wydobywczymi i realizacją infrastruktury i urządzeń budowlanych oraz 
wzmożonym ruchem samochodów transportujących kopaliny, 

 zmiany w krajobrazie związane z przekształceniem terenów rolniczych i leśnych  
na tereny eksploatacji kopalin (tereny wyrobisk), 

 wyeksploatowania złóż kopalin. 
 

Rozwiązania w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko 
eksploatacji kopalin i obiektów towarzyszących kopalni dotyczyć powinny: 

 prowadzenia eksploatacji złóż zgodnie z planami zagospodarowania złóż i uzyskanymi 
koncesjami, 

 ochrony wód 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, 

 zachowania odpowiedniej szerokości pasów (filarów) ochronnych, 
 ograniczenie zasięgu leja depresyjnego i przesuszenia gruntów położonych poza 

obszarami eksploatacji poprzez zastosowaniu na etapie eksploatacji przesłony 
hydroizolacyjnej, 

 ochrony bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez wprowadzenie odpowiednich oznaczeń 
zabezpieczających ludność i dobra materialne przed ewentualnymi zagrożeniami, 
prowadzenie wszystkich możliwych środków ostrożności (BHP), jak również zachowania 
największej ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych 
pożarów i osuwania się skarpy (funkcjonowanie zakładu górniczego związanego  
z wydobyciem kopalin powinno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U z 2013 r., poz. 1008)); 

 ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery poprzez zraszania 
wodą dróg dojazdowych oraz etapowanie pracy; 

 prowadzenia prac wydobywczych wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia 
uciążliwości hałasowej; 

 prowadzenia właściwej gospodarki odpadami stałymi (głównie związanymi  
z przebywaniem pracowników), powstającymi w czasie prac wydobywczych; 

 ochrony 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 liniową i mechaniczną, w celu 
ograniczenia procesów erozyjnych związanych ze spływem wód roztopowych na 
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zboczach, wprowadzenie roślinności w postaci krzewów i drzew, które najskuteczniej 
ograniczają zmywanie gleby i regulują spływy wód; 

 sukcesywnej rekultywacji terenów pokopalnianych. 

Analiza skutków realizacji ustaleń projektu planu prowadzona będzie w oparciu o wyniki 
pomiarów, ocen i analiz (dokonywanych dla całego obszaru gminy), wykonywanych  
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring poszczególnych komponentów 
środowiska pozwoli na ocenę skutków realizacji ustaleń miejscowego planu i umożliwi reakcję 
na ewentualne negatywne zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym. System 
monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinien natomiast 
na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
którego obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Podsumowując, stwierdza się, że przedstawiony w projekcie planu sposób 
zagospodarowania terenów nie zagraża w istotny sposób środowisku przyrodniczemu 
gminy. Dla przyjętych w projekcie planu miejscowego rozwiązań nie przewiduje się 
rozwiązań alternatywnych. Czynnikiem przemawiającym za lokalizacją terenów pod 
eksploatację kopalin jest obecność i zasobność złóż, potwierdzone badaniami 
geologicznymi. Z uwagi na znaczne oddalenie od zwartych terenów zabudowy oraz 
cennych obszarów przyrodniczych, funkcjonowanie kopalni w tej lokalizacji jest 
optymalnym rozwiązaniem funkcjonalno-przestrzennym.  
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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. 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); 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014, poz. 1923); 

8. 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); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112);  

10. 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); 

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

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2016 r. poz. 2183); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031); 

14. 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); 

15. 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); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 poz. 1119); 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359); 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz. 71); 

19. Rozporządzenie w Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141); 

20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 
U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.); 
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21. Ustawa 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 (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081); 

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018,  poz. 799,  
z późn. zm.); 

23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2268 z późn. zm.); 
24. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.); 
25. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(tj.  Dz. U. 2018, poz. 954); 
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 poz. 1614)  
27. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018 

poz. 2067); 
28. Ustawa z dnia 28  września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2018 poz. 2129); 
29. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.  Dz. U. 2017 poz. 

1161). 
 
Bibliografia: 
 
1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej (Dz. U. 2016, poz. 1911); 
2. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 

ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego; 
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