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1. WPROWADZENIE 

 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada. Podstawą 
sporządzenia projektu zmiany studium była Uchwała Nr XXIII/160/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 
25 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, przyjętego przez Radę Gminy 
Niedźwiada Uchwałą Nr XXIII/97/04 z dnia 29 września 2004 r., zmienionym uchwałami  
Nr XII/48/07 z dnia 23 listopada 2007 r. oraz Nr XVIII/127/12 z dnia 27 listopada 2012 r. Zakres 
zmiany studium obejmuje zmianę przeznaczenia terenów projektowanego Regionalnego Portu 
Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” wraz z terenami okołolotniskowymi i powiązanymi elementami 
infrastruktury technicznej oraz zmiany innych ustaleń będących skutkiem zmiany przeznaczenia 
terenów projektowanego lotniska.  

 

1.1. PODSTAWA PRAWNA 

 

Podstawą prawną opracowania prognozy jest art. 51 ust 1 w związku z art. 46 i 50 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z dnia 24 
października 2013 r. Dz. U. poz. 1235). Przepis ten nakłada na wójta gminy obowiązek sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, jako kluczowego elementu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się, 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 cytowanej 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 oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) wypełniają 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 

• 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów  
i programów na środowisko; 

• 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG; 

• 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu  
do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej  
w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy 
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (obowiązuje od 25 czerwca 2003 r.). 

 

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko stanowi element procesu sporządzania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem prognozy jest 
wskazanie przewidywanego wpływu na środowisko przyrodnicze, jaki może mieć miejsce na skutek 
realizacji dopuszczonych w projekcie zmiany studium różnych form zagospodarowania 
przestrzennego. Dlatego też, w prognozie ocenia się relacje pomiędzy przyjętymi w projekcie studium 
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rozwiązaniami planistycznymi, a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego. 
W prognozie oddziaływania na środowisko analizie i ocenie podlega projekt dokumentu  

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada – 
tekst studium wraz z rysunkami, stanowiącymi załączniki graficzne dokumentu.  

Prognoza 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 (t.j. z dnia 24 
października 2013 r. Dz. U. Nr poz. 1235) i zawiera: 

� informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami; 

� informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 
� propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jego przeprowadzania; 
� informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 
� streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
określa, analizuje i ocenia: 
� istniejący stan środowiska, w tym na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem; 
� istniejące problemy oraz cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu; 
� przewidywane znaczące oddziaływania; 
przedstawia: 
� 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 ww. ustawy 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 
dokumentu. 

Stosownie do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji 
zawartych w niniejszej prognozie został uzgodniony z: 

� Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo WOOŚ.411.44.2013.MH  
z dnia 3 lipca 2013 roku), 

� Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubartowie (pismo ONS-
NZ.700/29/2013 z dnia 5 czerwca 2013). 

 

1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 
Prognozę dotyczącą projektu zmiany Studium sporządzono w oparciu o dostępne materiały 

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

• wizji terenu; 
• analizy obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Niedźwiada zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/97/04 z dnia 29 września 2004 r., 
zmienionego uchwałami Nr XII/48/07 z dnia 23 listopada 2007 r. oraz Nr XVIII/127/12 z dnia 
27 listopada 2012 r.; 

• analizy mapy sozologicznej i hydrogeologicznej w skali 1:50 000; 
• analizy mapy geologicznej w skali 1: 200 000, arkusz Lubartów; 
• analizy archiwalnych materiałów fizjograficznych i geologicznych; 
• analizy opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Regionalnego Portu 
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Lotniczego „Lublin – Niedźwiada” na terenie gminy Niedźwiada z 2004 roku; 
• analizy opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada  
i Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Niedźwiada dla obszaru 
położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia, Górka Lubartowska, 
Brzeźnica Leśna, Klementynów i Pałecznica-Kolonia z 2013 roku; 

• analizy dokumentacji geologicznej złoża bursztynu „Górka Lubartowska” w kat. D z 2004 roku;  
• analizy Programu Ochrony Środowiska dla gminy Niedźwiada; 
• analizy dokumentów o charakterze regionalnym, w tym w szczególności Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego z 2002 roku i jego projektu 
Zmiany oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.); 

• analizy Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 r.; 
• literatury przedmiotu i obowiązujących w dniu podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany 

studium aktów prawnych (spis w załączeniu). 
    Ilekroć w przedmiotowym dokumencie jest mowa o „projekcie studium”, „projekcie zmiany 
studium”, bądź „projekcie dokumentu”, należy przez to rozumieć „projekt zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada”. Analogicznie, 
poprzez określenie „prognoza” należy rozumieć „prognozę oddziaływania na środowisko projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada”. 

 

1.4. METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Informacje uzyskane z materiałów wymienionych powyżej oraz podczas wizji terenowych 
pozwoliły na opracowanie ogólnej charakterystyki środowiska przyrodniczego omawianego obszaru  
w podziale na jego poszczególne komponenty, w tym: rzeźbę terenu, budowę geologiczną i warunki 
podłoża, warunki wodne, szatę roślinną, świat zwierzęcy, gleby, klimat lokalny. Na ich podstawie 
określono również stan środowiska przyrodniczego w zakresie jakości powietrza, wód i klimatu 
akustycznego oraz wskazano obecny sposób i stan zagospodarowania obszaru objętego projektem 
zmiany Studium.  

W prognozie dokonano analizy i oceny ustaleń projektu zmiany Studium oraz skutków ich 
realizacji dla środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wpływu na jego podstawowe elementy, 
podatności poszczególnych terenów na degradację oraz konieczności przeprowadzenia przekształceń 
funkcjonalno-przestrzennych omawianego obszaru. 

Zakres wprowadzonych zmian wraz z ich oceną oddziaływania na środowisko przedstawia 
załącznik mapowy do niniejszej prognozy wykonany w skali 1:20 000. Na mapie przedstawione zostały 
skutki ustaleń zmiany Studium w podziale na: 
● skutki o korzystnym wpływie na kształtowanie i ochronę środowiska,  
● skutki o potencjalnym zagrożeniu dla środowiska, 
● skutki o neutralnym wpływie na środowisko. 

 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 zmiany studium.
 Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan 
dostępnej informacji o środowisku.   
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

 

2.1. CEL STUDIUM 
 

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem opracowania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest określenie polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi 
podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej, w tym kształtowania ładu 
przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury.  

Intencją opracowania projektu zmiany Studium była zmiana przeznaczenia terenów 
projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” wraz z terenami 
okołolotniskowymi i powiązanymi elementami infrastruktury technicznej oraz zmiana innych ustaleń 
będących skutkiem zmiany przeznaczenia terenów projektowanego lotniska.  

Zawartość projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiada powinna być zgodna z treścią art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 

 Projekt dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiada składa się z dwóch części: 
● Uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, 
● Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada. 

Integralną częścią dokumentu są załączniki mapowe wykonane w skali 1:10000: 
● Uwarunkowania rozwoju, 
● Kierunki rozwoju. 

Projekt Studium sporządzony został w oparciu o uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. 
Zmiana Studium obejmuje swym zasięgiem terytorium całej gminy w jej granicach administracyjnych. 
Dokument posiada formę ujednoliconego dokumentu z wyróżnieniem projektowanej zmiany. Zakres 
zmian obejmuje tekst Studium i rysunek Studium.  

Zawarte w Studium ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

2.2. POWIĄZANIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

W dokumencie Zmiany Studium zostały uwzględnione wytyczne dokumentów o charakterze 
strategicznym oraz kształtujących politykę ekologiczną zarówno o zasięgu krajowym, wojewódzkim, 
powiatowym, jak i lokalnym. W dokumencie zmiany Studium uwzględniono m.in.: 

 
� Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  do roku 2030  

W Koncepcji, jako jeden z celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wskazano: 
poprawę spójności wewnętrznej i terytorialnej równoważenia rozwoju kraju poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
wszystkich terytoriów. Do osiągnięcia tego celu mają służyć zadania skierowane na wspomaganie 
restrukturyzacji obszarów wiejskich, w tym miedzy innymi: 
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− wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem ich potencjału 
endogenicznego, 

− produkcję energii w oparciu o lokalne źródła surowców, 
− inwestycje w infrastrukturę techniczną, 
− podwyższanie atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsc lokowania inwestycji 

gospodarczych.  
 

� Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego (projekt zmiany) 
 
W stosunku do obszaru gminy Niedźwiada projekt zakłada: 
− tworzenie stref inwestycyjnych na obszarach o dużej powierzchni i koncentracji własności 

komunalnej i Skarbu Państwa na obszarze dawnej rezerwy pod lokalizację lotniska 
regionalnego, 

− objęcie ochroną planistyczną obszarów wskazanych do włączenia w Regionalny System 
Obszarów Chronionych, 

− ochrona udokumentowanych złóż kopalin przed kolizyjnym zagospodarowaniem 
uniemożliwiającym ich późniejszą eksploatację, 

− budowę obiektów stawowych – Stawy Morgi na gruntach wsi Brzeźnica Bychawska, 
− racjonalne gospodarowanie zasobami poprzez m.in. realizację zadań z Programu Gospodarki 

Wodnej, 
− działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej. 

 
� Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 

2030 roku  
 

Wśród strategicznych celów rozwoju województwa lubelskiego wskazuje się Restrukturyzację 
rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. Realizacja tego celu zakłada osiąganie celów operacyjnych  
dotyczących m.in.:  

− wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, 

− wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną i energetyczną. 
W  dokumencie zmiany studium uwzględniono także cel strategiczny: Selektywne zwiększania 

potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości 
i innowacyjności regionu,  zwłaszcza w zakresie celu operacyjnego: 

− wspierania najbardziej perspektywicznych kierunków badań i komercjalizacji ich wyników. 
 

� Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012 – 2015  
z perspektywą do roku 2019  

 

W rozdziale Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym cel  
do 2019 roku został zdefiniowany następująco: Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-
przestrzennej województwa, sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni  
z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska. 
Natomiast kierunki działań do 2015 roku przyjęte w Programie dotyczą: 

− uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, wyników monitoringu środowiska identyfikacje konfliktów 
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi, 

− wdrożenia przepisów umożliwiających przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, które jest opracowaniem planistycznym obejmującym teren każdej gminy, 
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− uwzględniania progów tzw. „chłonności” środowiskowej i „pojemności” przestrzennej wraz  
z systemem monitorowania zmian, 

− zachowania korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących terenach  
o wysokich walorach przyrodniczych, 

− wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych, 
− uwzględnienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Wyżej wymienione kierunki działań zostały uwzględnione w zakresie możliwym do realizacji 
na poziomie Studium. W szczególności w zakresie: uwzględnienia terenów chronionych, wykonania 
opracowania ekofizjograficznego, uwzględnienia udokumentowanych złóż kopalin, obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz wyników monitoringu środowiska. 
 

� Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 – w dokumencie 
określone zostały m.in. działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

� Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego – 
określający cele strategiczne rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych na terenie województwa 
lubelskiego oraz cele operacyjne określające sposoby realizacji celów strategicznych. 

 
� Program ochrony środowiska dla powiatu lubartowskiego (2003) w zakresie planowania 

przestrzennego określono następujące zadania: 
− uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych zbiorników 

wód podziemnych, 
− wprowadzanie zagadnień akustycznych w planach zagospodarowania przestrzennego  

z uwzględnieniem obszarów ograniczonego użytkowania. 
 

� Strategię rozwoju powiatu lubartowskiego na lata 2007 – 2015 
W dokumencie wśród wskazanych wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju powiatu 

wymienia się: 
• Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu, w tym: 

− współpracę z gminami w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych. 
   

� Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Niedźwiada na lata 2008 – 2015  
W dokumencie gmina zobowiązuje się podjęcia działań zmierzających do zachowania ładu 
przestrzennego i estetycznego na swoim terenie, a także do utrzymania na nim  różnorodności 
przyrodniczej. 

 
W dokumencie zmiany Studium zostały uwzględnione także cele i kierunki działań określone  
w dokumentach strategicznych opracowanych dla poszczególnych miejscowości Gminy Niedźwiada: 
� Plan odnowy miejscowości Berejów na  lata 2012 – 2020 
� Plan odnowy miejscowości Brzeźnica Bychawska na lata 2011-2018 
� Plan odnowy miejscowości Brzeźnica Bychawska – Kolonia na lata 2012 -2020 
� Plan odnowy miejscowości Brzeźnica Książęca na lata 2012 – 2020 
� Plan odnowy miejscowości Brzeźnica Książęca – Kolonia na lata 2011 – 2018 
� Plan odnowy miejscowości  Brzeźnica Leśnia na lata 2011 -2018 
� Plan odnowy miejscowości  Niedźwiada Kolonia na lata 2009 -2016 
� Plan odnowy miejscowości Pałecznica na lata 2009 -  2016 
� Plan odnowy miejscowości Tarło na  lata 2009 – 2016 
� Plan odnowy miejscowości Tarło-Kolonia na lata 2009-2016 
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3. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

 

Dokument zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Niedźwiada dokonuje zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenów, głównie  
na obszarze projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” i terenach 
okołolotniskowych, wprowadzając Wielofunkcyjną strefę rozwoju przedsiębiorczości „Niedźwiada – 
Ostrówek”, obejmującą: 

• tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów, magazynów (P/U) – tereny lokalizacji 
obiektów i urządzeń służących produkcji, magazynowaniu, składowaniu oraz realizacji usług 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z wewnętrznym systemem komunikacji, 

• tereny zabudowy usługowo - logistycznej (UL), 
• tereny eksploatacji złóż kopalin (PE) – tereny lokalizacji wydobycia kopalin bursztynu lub 

piasku, przyszłego obszaru i terenu górniczego oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym 
wewnętrznego systemu komunikacji, 

• odcinki dróg publicznych. 

 

Pozostałe zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy dokonywane w projekcie studium 
dotyczą: 

• wprowadzenia obszaru rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrownia fotowoltaiczna (E)  
w miejscowości Niedźwiada Kolonia, 

• wprowadzenia nowych terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej (M) w miejscowości Niedźwiada, Brzeźnica Bychawska Kolonia  
i Niedźwiada Kolonia, 

• wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zalesienie w miejscowości Niedźwiada  
i Niedźwiada Kolonia, 

• zmiany funkcji terenu przemysłu i składów, związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 
na teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem lokalizacji obiektów  
i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy przekraczającej 100 KW  
w zakresie przetwarzania biomasy i fotowoltaiki (P/E) w miejscowości Tarło, 

• objęcie ochroną planistyczną kościołów, nadając im status dóbr kultury współczesnej  
w miejscowościach Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Tarło i Niedźwiada, 

• wyznaczenie przebiegu projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV dla zasilania planowanych terenów zabudowy wielofunkcyjnej strefy rozwoju 
przedsiębiorczości, 

• wyznaczenie przebiegu projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych 
napięć 400 kV Siedlce Ujrzanów - Lublin Wschód (Bogdanka), 

• wyznaczenie przebiegu nowego odcinka projektowanej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
• likwidacji części projektowanych terenów zabudowy usług okołolotniskowych, terenu lotniska, 

obiektów infrastruktury i określenia nowego przeznaczenia zgodnie z istniejącym stanem 
użytkowania terenów (użytki rolne, lasy i zadrzewienia), 

• likwidacji w miejscowościach Górka Lubartowska i Pałecznica Kolonia terenów projektowanej 
zabudowy zagrodowej i usługowej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 1% 
prawdopodobieństwie jej wystąpienia. 

 

Powyżej wymienione zmiany wynikają głównie z aktualnie przyjętej polityki regionalnej, 
dotyczącej odstąpienia od realizacji na terenie gmin Niedźwiada i Ostrówek Regionalnego Portu 
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Lotniczego „Lublin-Niedźwiada”. Podstawą do przeznaczenia terenu pod lokalizację wielofunkcyjnej 
strefy rozwoju przedsiębiorczości był wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego o zmianę 
przeznaczenia tego terenu. Część zmian wynikła natomiast z uwzględnienia wniosków gminy, instytucji 
zewnętrznych i lokalnej społeczności, które wpłynęły na etapie sporządzenia projektu studium. 

 

4. OGÓLANA CHARAKTERYSTYKA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO I KULTUROWEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM STUDIUM 

4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 
Gmina Niedźwiada położona jest w północno-środkowej części województwa lubelskiego,  

w powiecie lubartowskim. Sąsiaduje z gminami: od północy – z gminą Ostrówek i Siemień, od wschodu 
– z gminą Parczew i Ostrów Lubelski, od południa – z gminą Serniki i od zachodu i południowego 
zachodu z gminą Lubartów. W znacznej części zachodnią granicę gminy stanowi koryto rzeki Wieprz. 

Gmina Niedźwiada jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Pod względem 
administracyjnym gmina podzielona jest na 15 sołectw.  

 
 

Ryc. Podział gminy na sołectwa 
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Główną miejscowością gminy i zarazem siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Niedźwiada 
Kolonia, która położona jest w centralnej części gminy, w odległości ok. 10 km w linii prostej  
od Lubartowa oraz ok. 35 km od Lublina. Wg stanu na 31 XII 2012 rok Gmina Niedźwiada, 
obejmowała obszar 95,8 km2 (7,3% powierzchni powiatu lubartowskiego) i liczyła 6301 mieszkańców 
(0,3% ludności województwa lubelskiego i 7,0% ludności zamieszkującej powiat lubartowski). Średnia 
gęstość zaludnienia gminy wynosiła 66 osób/km2. Jest to wartość niższa od średniej gęstości 
zaludnienia dla powiatu lubartowskiego (70 osób/km2), ale znacznie wyższa niż średnia gęstość 
zaludnienia terenów wiejskich województwa lubelskiego, która wynosiła 48 osób/km2. 

Grunty rolne obejmują 55% obszaru gminy, z czego 71% stanowią grunty orne, 20% łąki trwałe, 
pozostałe 9% to grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe oraz sady. Głównym ograniczeniem 
rozwoju rolnictwa jest występowanie na terenie gminy gleb niskich klas bonitacyjnych. Grunty leśne 
zajmowały powierzchnię 1728,7 ha, co stanowiło o niskiej lesistości gminy (18%). Lasy głównie 
stanowiły własność Skarbu Państwa, w zarządzie Lasów Państwowych. 

Podstawową sieć drogową na terenie gminy tworzą: drogi wojewódzkie (Nr 815 i Nr 821) – 
16,4 km, drogi powiatowe – 43,3 km oraz drogi gminne – 44 km. Przez teren gminy przebiega 
jednotorowa linia kolejowa relacji Lublin – Łuków.  

Sieć elektroenergetyczna na obszarze gminy zasilana jest kierunków GPZ 110/15 kV Lubartów 
oraz GPZ 110/15 kV Parczew.  

Na obszarze gminy Niedźwiada zaopatrzenie w wodę odbywa się głównie poprzez 
zorganizowany system wodociągów gminnych. Stan rozwoju sieci wodociągowej w gminie obejmuje 
wszystkie miejscowości i umożliwia niemal pełne pokrycie potrzeb mieszkańców. Z sieci wodociągowej 
korzysta obecnie około 91% mieszkańców gminy. Istniejące na terenie gminy wodociągi o łącznej 
długości 75,7 km obsługiwane są przez 3 ujęcia wody zlokalizowane w miejscowościach: Górka 
Lubartowska, Zabiele i Tarło. Ujęcia wody posiadają zabezpieczone strefy ochrony bezpośredniej.   

System kanalizacji sanitarnej na terenie gminy znajduje się obecnie w fazie rozwoju. W 2011 r. 
w miejscowości Tarło została zakończona budowa gminnej oczyszczalni ścieków. W ramach budowy 
sieci kanalizacyjnej dotychczas zrealizowana została przepompownia w miejscowości Niedźwiada oraz 
odcinki kanalizacji sanitarnej w Niedźwiadzie, Niedźwiadzie Kolonii oraz Brzeźnicy Leśnej. Ścieki  
z gospodarstw na terenie gminy generalnie gromadzone są w przydomowych zbiornikach 
bezodpływowych, skąd pojazdami asenizacyjnymi przewożone są do oczyszczalni ścieków  
w Lubartowie, Ostrowie Lubelskim i Firleju. Kilka gospodarstw na terenie gminy wyposażona jest  
w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 

4.2. POŁOŻENIE I ZRÓŻNICOWANIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE 

 
Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (2000) gmina 

Niedźwiada wchodzi w granice mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska, wchodzącej w skład 
makroregionu Niziny Południowopodlaskiej oraz mezoregionu Zaklęsłość Sosnowicką, należąca  
do Polesia Zachodniego. 

Wysoczyzna Lubartowska ma charakter lekko falistej, zdenudowanej wysoczyzny morenowej 
ze żwirowymi ostańcami, rozciętej szeroką doliną Wieprza. Różnice wysokości pomiędzy dnem doliny  
a wierzchowiną moreny sięgają do 10 m. Zaklęsłość Sosnowicka ma charakter plejstoceńskiej równiny. 
Najwyższym punktem obszaru gminy jest wzniesienie na wysokości 180 m n.p.m. w południowo-
wschodniej części gminy; najniżej położony teren występuje w dolinie rzeki Wieprz i sięga 141 m n.p.m. 
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4.3. POŁOŻENIE GMINY W PONADLOKALNYCH SYSTEMACH POWIĄZAŃ 
PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH 

Sieć ECONET 

W Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – PL dolina rzeki Wieprz została uznana za korytarz 
ekologiczny o znaczeniu krajowym (nr 65K pod nazwą „Korytarz Wieprza”). Dolina Wieprza łączy  
od południa Nadwieprzański Park Krajobrazowy z położonym na północ Obszarem Chronionego 
Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. 

KONCEPCJA LUBELSKIEJ REGIONALNEJ SIECI EKOLOGICZNEJ 

 Na regionalną sieć korytarzy ekologicznych składają się korytarze dolinne, które cechują się 
wysokim stopniem zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych, posiadając tym samym  
największe predyspozycje do kształtowania powiązań przyrodniczych. Przez obszar gminy przebiegają 
korytarze: 
- korytarz ekologiczny leśno – łąkowy o kierunku równoleżnikowym, w południowej części gminy, 

łączący dolinę Wieprza z Pojezierzem Łęczyńsko – Włodawskim; 
- korytarz ekologiczny doliny Piskornicy o kierunku południowym, we wschodniej części gminy, 

łączący ekosystemy gminy Niedźwiada z doliną  Tyśmienicy. 
Główne elementy węzłowe tworzą największe kompleksy leśne: Las Pałecki, Las Zagaje, Las 

Wycinki, Las Terlecki, Las Mitros, Las Górecki. 

SYSTEM OCHRONY WÓD PODZIEMNYCH 

Gmina znajduje się w północno – zachodniej części Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  
Nr 407 Niecka Lubelska (Chełm - Zamość). Ze względu na brak izolacji wgłębnych kredowych 
poziomów wodonośnych planowane jest ustanowienie obszaru ochronnego tego zbiornika. 

 

4.4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

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 hipsometryczny.  
 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 rzeki Wieprz powstały 
osady najbardziej zróżnicowane, są to piaski pyłowate, gliny piaszczyste, gliny z przewarstwieniami 
namułów i torfów. 
 Z punktu widzenia projektu zmiany Studium szczególną uwagę należy zwrócić na obecność 
utworów bursztynonośnych w środkowo - zachodniej części przedmiotowego terenu. W nadkładzie 
utworów bursztynonośnych występują utwory czwartorzędowe, miejscami w postaci płatów (często 
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wypełnień dolin rzecznych), a także utwory niższej części miocenu. Osady czwartorzędowe 
wykształcone są w postaci piasków kwarcowych i polimiktycznych, średnioziarnistych, gdzieniegdzie 
mułkowatych barwy żółtobrunatnej i szarej, glin morenowych lessopodobnych barwy brunatnej, 
szarobrunatnej i szarozielonej oraz piasków bardzo drobnoziarnistych, mułkowatych. Podrzędnie 
występują mułki piaszczyste, mułki i mułki ilaste zastoiskowe, w dolinach rzecznych także piaski ze 
żwirem i torfy. Utwory czwartorzędowej asocjacji bursztynowej (złoże wtórne) występują miejscami 
bezpośrednio pod glebą lub pod niewielkim nadkładem. Miąższość utworów czwartorzędowych osiąga 
średnio 22,6m. Osady niższego miocenu są wykształcone w postaci drobnoziarnistych piasków 
kwarcowych, mułków i mułków ilastych barwy szarej z przewarstwieniami mułków i iłów węglistych. 
Ich miąższość waha się w granicach od 0 do 20 m. Utwory paleogeńsko – eoceńskiej serii 
bursztynonośnej wykształcone są w postaci mułków piaszczystych, mułków i mułków ilastych barwy 
szarozielonej z glaukonitem i okruchami bursztynu, lokalnie także z konkrecjami pirytowymi oraz 
piasków bardzo drobnoziarnistych kwarcowo – glaukonitowych, mułkowatych zielonych  
i szarozielonych (Kasiski 1993). Dość często występują także iły, mułki i piaski mułkowate barwy szaro 
- stalowej. Miąższość utworów asocjacji bursztynonośnej eocenu waha się od 0 do 29,4 m, osiągając 
średnio około 5 m (formacja z Siemienia). W podłożu utworów asocjacji bursztynonośnej występują 
margle, wapienie margliste i mułki paleocenu (formacja sochaczewska). Utwory bursztynonośne należą 
do eocenu, gdzie ziarna bursztynu znajdują się in situ, podczas gdy w utworach czwartorzędowych 
występują w złożu wtórnym. 
 

4.5. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN  

 
Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego na obszarze gminy Niedźwiada 

znajdują się następujące udokumentowane złoża kopalin: 
1. Górka Lubartowska – kopalina główna: kruszywo naturalne (piasek), złoże rozpoznane 

wstępnie, całkowita powierzchnia złoża – 468,58 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 31.12.2012 r. w kat. C2 = 102 412 tys. ton. 

2. Górka Lubartowska – złoże piasków formierskich, złoże rozpoznane wstępnie, całkowita 
powierzchnia złoża - 14,67 ha; głębokość spągu 2 - 20 m, miąższość złoża 1,7 m – 19,80 m, 
grubość nakładu 0,2 m – 3,0 m,  oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 
31.12.2012 r. w kat. C1 = 10 363 tys. ton, w kat. C3 = 321 tys. ton. 

3. Górka Lubartowska – złoże bursztynów, złoże rozpoznane wstępnie o zasobach 
bilansowych 1118 ton, całkowita powierzchnia złoża – 295,88 ha; głębokość spągu 19,40 m 
- 29,20 m, miąższość złoża 1,0 – 16,0 m, średnia grubość nakładu 1,25 m; złoże jest 
całkowicie zawodnione; oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2012 r.  

4. Górka Lubartowska 685 – złoże kruszywa naturalnego (piasków budowlanych) – 
eksploatacja złoża zaniechana, powierzchnia złoża – 0,52 ha; głębokość spągu 4,00 m – 
5,50 m, miąższość złoża 3,70 m – 4,70 m, grubość nakładu 0,3 m – 1,30 m,  oszacowane 
zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2012 r. w kat. C1 = 24,51 tys. ton. 

5. Górka Lubartowska 783 – złoże kruszywa naturalnego (złoże piasków budowlanych) –
eksploatacja złoża zaniechana (złoże wyeksploatowane), powierzchnia złoża 0,77 ha; 
głębokość spągu 7,50 m – 10,0 m, miąższość złoża 7,30 m – 9,80 m, grubość nakładu  
0,20 m. 

6. Górka Lubartowska II – złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków budowlanych), 
eksploatacja złoża zaniechana (zasoby złoża wyeksploatowane); powierzchnia złoża 1,17 ha, 
głębokość spągu 5,0  m, miąższość złoża 4,7 m, grubość nakładu 0,30 m. 

7. Górka Lubartowska IV – złoże kruszywa naturalnego (piasek), złoże eksploatowane 
okresowo, powierzchnia złoża 7,04 ha; głębokość spągu 2,70 m – 4,40 m, miąższość złoża 
2,40 m – 4,20 m, grubość nakładu 0,20 m – 0,60 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża 
wg stanu na 31.12.2012 r. w kat. C1 = 102,72 tys. ton. 



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

 

17 

 

8. Górka Lubartowska VI – złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków budowlanych), złoże 
rozpoznane szczegółowo; powierzchnia złoża 3,77 ha; głębokość spągu 3,20 m, miąższość 
złoża 2,80 m – 3,40 m, grubość nakładu 0,0 m – 0,30 m, oszacowane zasoby bilansowe 
złoża wg stanu na 31.12.2012 r. w kat. C1 = 212,49 tys. ton. 

9. Kolonia Pałecznica – złoże kruszywa naturalnego (złoża piasków budowlanych), 
powierzchnia złoża 1,9 ha; głębokość spągu 2,20 m – 4,20 m, miąższość złoża 1,90 m – 
4,00 m, grubość nakładu 0,10 m – 0,60 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu 
na 31.12.2012 r. w kat. C1 = 21,2 tys. ton (w filarach) i C1 = 76,6 tys. ton (poza filarami). 

10. Niedźwiada – złoże mieszanek żwirowo-piaskowych, złoże rozpoznane szczegółowo; 
powierzchnia złoża 0,05 ha, grubość spągu 1,5 m – 2,5 m, miąższość złoża 0,6 – 2,2 m, 
grubość nakładu 0,0 – 1,0 m, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2012 r. 
w kat. C1 = 1,1 tys. ton.  

11. Kolechowice Nowe – złoże węgla kamiennego rozpoznane wstępnie (węgiel kamienny typ 
33, typ 34, typ 31+32; powierzchnia złoża 26 500 ha; głębokość spągu 802,0 – 1100,0 m, 
miąższość złoża 439,0 m, grubość nakładu 615,0 m – 810,0 m, oszacowane zasoby 
bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2012 r. w kat. C2 = 81 543 tys. ton. 

12. „Zapłocie” – złoże piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych, złoże 
rozpoznane wstępnie; powierzchnia złoża 12,6 ha, oszacowane zasoby bilansowe złoża wg 
stanu na 31.12.2012 r. w kat. C2 = 992,9 tys. ton  

 

4.6. RZEŹBA TERENU  
 

Rzeźba terenu gminy jest mało urozmaicona. W krajobrazie dominuje równina 
wodnolodowcowa z dużymi płatami płaskich wysoczyzn morenowych. Najbardziej zwarty obszar 
wysoczyzny morenowej ze zlodowacenia środkowopolskiego znajduje się w okolicy Niedźwiady  
i Brzeźnicy Książęcej. Urozmaiceniem w monotonii rzeźby są wały wydmowe, a w części północno-
wschodniej – wzgórza kemowe o wysokości względnej 5 – 10 m. Na powierzchni terenu występują 
liczne drobne zagłębienia bezodpływowe o różnej genezie. Na obszarze międzydolinnym znajdują się 
zagłębienia pojezierne wypełnione osadami. Wyróżniają się one w krajobrazie jako torfowiska, łąki, 
zarośla i lasy łęgowe z oczkami wodnymi.  

Znaczącymi formami rzeźby terenu gminy są dwie doliny rzeczne o przebiegu południkowym: 
w zachodniej części - dolina rzeki Wieprz, w części wschodniej – dolina rzeki Piskornicy. Dolina 
Wieprza jest płaska i zabagniona, a jej szerokość w gminie waha się od 100 m do 1 000 m. W dnie 
doliny znajdują się starorzecza  o różnej wielkości i kształcie (często parabolicznym), wypełnione wodą  
lub utworami organicznymi. W okolicy Górki Lubartowskiej dolina Wieprza zaznacza się krawędzią  
o wysokości względnej ok. 5 – 8 m i spadkach terenu do 10%. Strefa krawędziowa zagrożona jest erozją  
i wymaga zabiegów przeciwerozyjnych. Dolina Piskornicy posiada szerokość od 300 do 900 m. Dno 
doliny jest płaskie i podmokłe. Różnice wysokości pomiędzy dnem doliny a wierzchowiną są rzędu 
kilku metrów. 

Deniwelacje obszaru gminy na ogół są niewielkie. Najniżej położony w gminie jest teren  
w dolinie rzeki Wieprz na północ od Górki Lubartowskiej – 141,4 m n.p.m. Najwyżej nad poziomem 
morza – 182,5 m położone są tereny w południowo-wschodniej części gminy, na północ od Lasu 
Terleckiego. Większość obszaru gminy położona jest na wysokości rzędu 150-170 m n.p.m. Rzeźba 
terenu na przeważającym obszarze  gminy nie stanowi przeszkód i utrudnień dla rozwoju rolnictwa  
i osadnictwa. 
 

4.7. WODY POWIERZCHNIOWE  
 

Gmina położona jest w międzyrzeczu Wieprza i Tyśmienicy (prawy dopływ Wieprza). Dział 
wodny ma przebieg zbliżony do południkowego i oddziela teren bezpośredniej zlewni Wieprza  
od zlewni Tyśmienicy. Wieprz przepływa z południa na północ w zachodniej części gminy i stanowi jej 
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granicę administracyjną. Silnie meandrujące koryto rzeki jest głęboko wcięte w dno doliny. Dwa dawne 
zakola rzeki w okolicy Górki Lubartowskiej są obecnie starorzeczami, a jedno z nich zachowuje 
częściowe połączenie z rzeką. Wieprz charakteryzuje się dużymi rocznymi wahaniami stanów wody 
dochodzącymi do  3 m. Średni  roczny przepływ wieloletni Wieprza z lat 1951 – 1990 wynosi 22,4 m3/s 
a średni niski przepływ – 9,34 m3/s. Przepływ nienaruszalny dla Wieprza w Lubartowie określono  
na 6,26 m3/s. Maksymalne stany wody w rzece notowane są w okresie wiosennym (marzec, kwiecień) 
oraz w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec). Najniższy poziom wody występuje w okresie zimowym. 
Zagrożone zalewem wód powodziowych są tereny użytków zielonych w dnie doliny.  

We wschodniej części gminy, odwadnianej do Tyśmienicy, główną rzeką jest Piskornica 
(lewobrzeżny dopływ Tyśmienicy). Cała zlewnia Tyśmienicy jest uznana za deficytową. Rzeka ma 
źródła na terenie gminy Ostrów Lubelski i płynie z południa na północ. Piskornica jest rzeką 
uregulowaną i posiada rozległą dolinę.  

Zgodnie z nowym podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszar 
gminy znajduje się w obrębie 5 JCWP, granice których pokrywają się z granicami naturalnymi zlewni 
cieków powierzchniowych. Są to: 

� PLRW2000192479 - Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy – rzeka nizinna piaszczysto – 
gliniasta – zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych (wpływ działalności 
antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów 
środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu 
poprawy stanu JCW), obejmuje południową, oraz północno – zachodnią część obszaru analizy; 

� PRLW20001724754 – Dopływ spod Kolonii Brzeźnica Bychawska – niezagrożony 
nieosiągnięciem celów środowiskowych; przepływający równoleżnikowo w południowej części 
obszaru studium;  

� PLRW20001724769 – Biłka - potok nizinny piaszczysty - niezagrożona nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, położony w północnej części obszaru analizy; 

� PLRW20001724749 – Kanał K - niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych; 
przepływający w południowej części gminy;  

� PLRW200017248329 - Piskornica - potok nizinny piaszczysty - zagrożona nieosiągnięciem 
celów środowiskowych (wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje 
konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak 
rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW). 
 
Poza wyżej wymienionymi, na obszarze gminy znajdują się inne niewielkie cieki. Najdłuższa 

jest Struga o długości ok. 8 km, przepływająca w południowej części gminy. Ponadto na terenie 
opracowania znajdują się: Dopływ spod Kolonii Niedźwiada, Gózdek, Dopływ spod Borka, Dopływ 
spod Berejowa, Dopływ spod Kolonii Berejów. Na terenie gminy, w miejscowości Pałecznica znajduje 
się zbiornik o pow. 1,3 ha, zasilany wodami rzeki Strugi – dopływ Kanału K (w zlewni rzeki Wieprz),  
o funkcji retencyjno-ekologiczno-turystycznej.  

 

4.8. WODY PODZIEMNE 

 

Zgodnie z podziałem hydroregionalnym (wg Paczyński, Sadurski), obszar gminy położony jest 
w obrębie VII regionu hydrogeologicznego lubelsko – radomskiego. Według podziału na jednolite 
części wód podziemnych, analizowany teren położony jest w granicach jednostek subregionu nizinnego 
środkowej Wisły o nr 84 (PLGW230084), która nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów 
środowiskowych.  

Wody podziemne na obszarze opracowania związane są z utworami czwartorzędu, trzeciorzędu  
i górnej kredy. Poziom wód czwartorzędowych jest niejednolity. Wyróżnić można poziomy związane 
z utworami aluwialnymi, nadglinowymi (gliny związane ze zlodowaceniem środkowo – polskim)  
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i utworami podglinowymi (poniżej poziomu tych glin). Głębokość zalegania wód czwartorzędowych 
waha się od powierzchni terenu do kilkunastu metrów. Z wód czwartorzędowych korzystają studnie 
gospodarcze kopane oraz niektóre studnie wiercone. Maksymalne wydajności tych studni wynoszą  6,0 
m3/h przy depresjach od 1,5 do 2,1 m. Wydajność poziomu czwartorzędowego uzależniona jest  
w znacznej mierze od warunków atmosferycznych, stanu wód powierzchniowych i budowy 
geologicznej. 

W dolinie Wieprza występują typowe płytkie wody aluwialne. Zalegają one na głębokości  
od 0,0 do 5 m poniżej powierzchni terenu. Zasobność wód aluwialnych jest niewielka, wahania 
poziomu wody nawiązują do stanów wody w rzece i szybko reagują na zmiany zasilania.  

W dolinie Piskornicy oraz w obrębie większych zagłębień, wody podziemne występują  
na niewielkich głębokościach przeważnie od 1,0 do 2,0 m  poniżej powierzchni terenu. Występują one 
w osadach organicznych i pozostają w związku  hydraulicznym z wodami wysoczyzn. 

Poziom wód trzeciorzędowych ma lokalne rozprzestrzenienie i związany jest z piaskami 
glaukonitowymi eocenu. Wody podziemne występujące w utworach trzeciorzędowych ze względu na 
swoje lokalne rozprzestrzenienie i niekorzystne wykształcenie litologiczne nie mogą być brane pod 
uwagę jako poziom użytkowy. Na terenie gminy studnie wiercone nie ujmują wód tego poziomu.  
 Wody poziomu kredowego występują w spękanych skałach węglanowych. Są to wody 
szczelinowe i szczelinowo – warstwowe. Większość studni wierconych na obszarze gminy ujmuje wody 
kredowe. Zwierciadło wód podziemnych utworów kredowych jest napięte i nawiercone podnosi się do 
poziomu wód czwartorzędowych. Głębokość nawierconego zwierciadła wody zmienia się od 22 m p.p.t 
do 46 m. p.p.t.  Maksymalne wydajności poziomu kredowego wahają się od 6 m3/h (przy depresji 1,0 
m) do 72 m3/h (przy depresji 16,8 m). Wody podziemne poziomu kredowego należą do głównego 
zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 407 (Chełm – Zamość) wydzielonego w ramach ogólnopolskiej 
strategii ochrony wód podziemnych. Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 1128 tys. m3/d. Wody 
podziemne w obrębie zbiornika są wysokiej jakości i na przeważającym obszarze nadają się bez 
uzdatniania do celów konsumpcyjnych. Ochrona zasobów i jakości wód zbiornika ma na celu 
zapewnienie stałego źródła wody pitnej dla mieszkańców regionu. Na obszarze opracowania znajdują 
się ujęcia wody: w Górce Lubartowskiej, Zabielu, Tarle – Kolonii, Niedźwiadzie – Kolonii (wyłączone  
z eksploatacji) i w Brzeźnicy Bychawskiej (pełniące obecnie rolę przepompowni). Ujęcia wody 
posiadają zabezpieczone strefy ochrony bezpośredniej.  

W obszarze analizy wyróżnia się dwie strefy występowania wód gruntowych. W dolinie rzek 
Wieprz i Piskornica występują płytkie wody aluwialne o głębokości zalegania gruntowych od 0 do 2 m 
p.p.t. Wody te tworzą ciągły poziom o swobodnym zwierciadle wody. Na równinie denudacyjnej 
wyniesionej ponad dolinami rzek przeważa infiltracja wgłębna; głębokość wód podziemnych wzrasta 
do kilku do kilkunastu metrów. 
 

4.9. GLEBY 
 

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

• gleby bielicowe powstałe na piaskach ubogich w składniki mineralne – występują  
w niewielkich  płatach, najczęściej porośnięte lasem, 

• gleby pseudobielicowe, jako typ przejściowy między glebami brunatnymi i bielicowymi –
zajmują w gminie 19,3% powierzchni użytków rolnych, 

• gleby brunatne powstały na skałach macierzystych zasobnych w węglan wapnia lub 
glinokrzemiany zawierające wapń – występują jako podtyp (gleby brunatne wyługowane  
i kwaśne), zajmują 53% powierzchni użytków rolnych, 

• czarne ziemie należą do gleb zasobnych w składniki pokarmowe – zajmują 11% użytków 
rolnych  i występują jako obramowania zagłębień bezodpływowych różnej genezy oraz  
w dolinie Piskornicy, 
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• 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.  
 
Klasyfikacja bonitacyjna gleb w gminie przedstawia się następująco: klasa III – 6,2% użytków 

rolnych, klasa IV – 57,3%, klasy V i VI – 36,5%. 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. 
 

4.10. WARUNKI KLIMATYCZNE 
 

Gmina Niedźwiada położona jest w strefie klimatu Wielkich Dolin. Najcieplejszym miesiącem 
w roku jest lipiec ze średnią temperaturą powietrza wynoszącą 17o C – 18o C, najzimniejszym – styczeń 
ze średnią temperaturą powietrza od – 4o C do – 5o C. Średnia  temperatura  powietrza w roku 
kształtuje się na poziomie od 7o C do 8o C. Średnie amplitudy roczne temperatury powietrza osiągają 
22,0o C – 22,5o C i należą do jednych z wyższych w kraju. Średnie roczne sumy opadów 
atmosferycznych wynoszą od  550 do 600 mm. Najczęściej występują wiatry wiejące z sektora 
zachodniego i  południowego.  
 W ciągu roku przeważają masy powietrza polarno – morskiego znad Oceanu Atlantyckiego.  
Przynoszą one ochłodzenie i opady w lecie, a zimą powodują ocieplenie. Na drugim miejscu pod 
względem częstotliwości napływania są masy powietrza polarno – kontynentalnego niosące 
ochłodzenie zimą a latem upały. Niewielki udział mają masy powietrza arktycznego przyczyniającego 
się do pojawiania się przymrozków późną wiosną i wczesną jesienią. Sporadycznie  napływają  masy  
powietrza  tropikalnego  (morskiego,  rzadziej  kontynentalnego).  

Zróżnicowanie klimatu lokalnego występuje pomiędzy obszarami wzniesionymi, a obszarami 
obniżeń i dolin rzecznych, którymi spływa chłodne powietrze. Najlepszymi warunkami 
topoklimatycznymi odznaczają się tereny wzniesień o południowych stokach, gdzie jest większe 
nasłonecznienie i panują korzystniejsze warunki termiczno – wilgotnościowe. 

 

4.11. TERENY RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI 
 

Na obszarze gminy Niedźwiada znajdują się obszary prawdopodobnego występowania ruchów 
masowych ziemi. Skoncentrowane są one wzdłuż krawędziowej doliny rzeki Wieprz w okolicach 
miejscowości Górka Lubartowska oraz Pałecznica – Kolonia. Aktualnie dostępne dane, to jedynie 
wstępne informacje o możliwej predyspozycji tych obszarów do ruchów masowych, wynikających  
z budowy geologicznej i morfologii terenu. Rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów 
zagrożonych ruchami na obszarze objętym opracowaniem, planowane jest na lata 2019 – 2022  
w ramach realizowanego projektu p.n. „System Ochrony Przeciwosuwiskowej”. 

 
4.12. SZATA ROŚLINNA 

 

Roślinność potencjalna 
Występujące na terenie gminy Niedźwiada siedliska wskazują, iż panującym typem roślinności 

potencjalnej jest grąd subkontynentalny lipowo – dębowo – grabowy (Tilio Carpinetum) w odmianie 
środkowopolskiej i serii ubogiej. Znaczne powierzchnie w środkowej, północno-zachodniej oraz 
południowo-wschodniej części gminy zajmują bory mieszane sosnowo – dębowe (Querco Pinetum). 
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W centralnej części gminy, w sąsiedztwie miejscowości Niedźwiada potencjalnymi siedliskami 
pozostają Potentillo albae – Quercetum typicum – siedliska dąbrowy świetlistej. W zasięgu terenów 
podmokłych – w dolinie Piskornicy i obniżeń terenowych -  potencjalnym zbiorowiskiem pozostaje las 
łęgowy (Fraxino alnetum). W północnej części gminy oraz w dolinkach cieków wodnych występują 
zbiorowiska olsu środkowoeuropejskiego (Carici elongatae - Anetum), związane z glebami mułowo-
torfowymi. W dolinie rzeki Wieprz głównym potencjalnym siedliskiem pozostają niżowe nadrzeczne 
łęgi jesionowo – wiązowe (Ficario – Ulmetun typicum) oraz siedliska wodogruntowe poza strefą 
zalewów tj. niżowy łęgowy las wiązowo – dębowy (Ficario – Ulmetun chrysosplenietosum). 

Pod względem przyrodniczo-leśnym gmina znajduje się w krainie Mazowiecko-Podlaskiej,  
w granicach okręgu Równiny Lubartowskiej, cechując się niską lesistością i ubogim zasobem gatunków 
tworzących drzewostan. Na terenie gminy wyróżnia się kilka podstawowych typów siedlisk 
przyrodniczych1, tj.:  
� zbiorowiska roślinności wodnej – zbiorowiska roślinności wodnej (z klas Lemnetea  

i Potamogetonetea) występują głównie w dołach potorfowych, starorzeczach, oczkach wodnych  
i niektórych rowach melioracyjnych oraz stawach. Najczęściej spotykanym zespołem roślinności 
pływającej jest Lemnetum minoris z dominującą rzęsą drobną (potorfia w okolicach Górki 
Lubartowskiej, Brzeźnicy Bychawskiej, rowy melioracyjne w okolicach Brzeźnicy Książęcej)  
i niewielkim udziałem lemny garbatej Lemna gibba. W podobnych warunkach siedliskowych 
występuje zespół Lemno-Spirodeletum polyrrhizae z przewagą spirodeli wielokorzeniowej  
i mniejszym udziałem rzęs: trójrowkowej Lemna trisulca oraz drobnej (starorzecza w okolicy 
Górki Lubartowskiej, potorfia na Łąkach Wygorzel i w dolinie Piskornicy). Na szczególną uwagę 
zasługuje zespół wolfii bezkorzeniowej Wolffietum arrhizae  stwierdzony w starorzeczu Wieprza 
k/Górki Lubartowskiej. 

� zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe – z klasy Molinio-Arrhenatheretea występują głównie  
w dolinach Wieprza, Piskornicy oraz innych małych cieków znajdujących się na terenie gminy. 
Przeważają zbiorowiska z dużym udziałem traw (łąki zmeliorowane w dolinie Wieprza  
i Piskornicy), mniejszy udział mają zbiorowiska ziołoroślowe (głównie na obrzeżach rowów 
melioracyjnych i wokół potorfii), a sporadyczny turzycowe. 

� zbiorowiska szuwarowe – wykształciły się głównie na obrzeżach torfianek i starorzeczy, 
wzdłuż rowów melioracyjnych i wzdłuż brzegów Wieprza. Do najczęstszych zespołów należą: 
Phragmitetum communis z panującą trzciną pospolitą, Typhetum latifoliae – z pałką 
szerokolistną, Glycerietum maximae – z manną mielec, Phalaridetum arundinaceae –  
z mozgą trzcinowatą, Typhetum angustifoliae z pałką wąskolistną, Oceantho-Rorippetum  
z kropidłem wodnym lub rzepichą ziemnowodną. Rzadziej występują: Equisetum limosi  
z dominującym skrzypem bagiennym i czasem dość sporą domieszką siedmiopalecznika błotnego 
Comarum palustre, turzycy tunikowej Carex  paradoxa i wełnianki wąskolistnej Eriophorum 
angustifolium (np. torfianki na W od Zagród), Iridetum pseudacori z kosaćcem żółtym, 
Sparganietum ramosi z jeżogłówką gałęzistą oraz zbiorowiska wielkich turzyc: Caricetum elatae  
z turzycą sztywną, caricetum gracilis z turzycą zaostrzoną, Caricetum ripariae z turzycą brzegową 
i Cicuto-Caricetum pseudocyperi z turzycą ciborowatą i szalejem jadowitym.  

� zbiorowiska łęgowe - zbiorowiska łęgowe występują na siedliskach olsów. Pod względem 
fitosocjologicznym są to zespoły: Circaeo-Alnetum (łęg jesionowo-olsowy), Stellario-Alnetum 
glutinosae (łęg gwiazdnicowy) oraz Salici-Populetum (łęg wierzbowo-topolowy). Występują one  
w postaci fragmentarycznie wykształconych płatów na wschód od Lasu Mitros, w południowej 
części Lasu Pałeckiego i w dolinie Wieprza. Nad Wieprzem k/Górki Lubartowskiej zachowały się 
małe fragmenty łęgu wierzbowo-topolowego Salici-Populetum z dominującymi wierzbami: białą  
i kruchą Salix alba, S. fragilis i rzadziej występującymi topolami: czarną i białą Populus nigra, P. 

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

Lublin 1994.  

 



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

 

22 

 

alba. Wzdłuż brzegów Wieprza i jego starorzeczy występuje fragmentarycznie wykształcony łęg 
nadrzeczny Salicetum triandro-viminalis z przewagą wierzby wiciowej Salix viminalis. Na 
obrzeżach rowów melioracyjnych i w niektórych potorfiach (na południe od Górki Lubartowskiej, 
na Łąkach Wygorzel, na południe od Brzeźnicy Bychawskiej, w dolinie Piskornicy, na zachód od 
Brzeźnicy Książęcej, na wschód  od Tarła) wykształciły się zarośla wierzbowe Salicetum 
pentandro-cinereae z dominującą wierzbą szarą Salix cinerea i domieszką wierzby 
pięciopręcikowej Salix pentandra, rzadziej kruszyny, olszy czarnej i wierzby rokity Salix 
rosmarinifolia. Miejsca przesuszone, po wyciętych zaroślach wierzbowych opanowuje zbiorowisko 
z dominującym trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis canescens. Typowo wykształcone olsy, 
z zachowaną budową kępkowo-dolinkową zachowały się na południowy - zachód od Jeziora Bagno, 
na północ od Górki Lubartowskiej u podnóża zbocza doliny Wieprza, na północ od Łąk Wygorzel 
oraz w dolinie Piskornicy. W warstwie drzew dominuje olsza czarna z małą domieszką brzozy 
omszonej. W runie licznie występują: kępy turzycy długokłosej Carex elongata  i kosaćca żółtego 
Iris pseudacorus, narecznica błotna Dryopteris thelypteris, psianka słotkogórz Solanum 
dulcamara, trzcina pospolita Phragmites communis; 

� zbiorowiska leśne i zaroślowe – stanowią najbardziej charakterystyczny element roślinny 
przyrody i krajobrazu wysoczyzn. Lasy zajmują powierzchnię 1706,4 ha, co stanowi  17,8% 
powierzchni ogólnej gminy. W strukturze własności dominują lasy prywatne, zajmujące 
powierzchnię 1225 ha (GUS, Bank danych lokalnych, 2012). Siedliska najsuchsze zajmują zespoły 
Cladonio-Pinetum (np. Las Zagaje, lasy na wschód od Niedźwiady). W drzewostanie tych zespołów 
dominuje sosna, nieliczną domieszkę stanowi brzoza Betula verrucosa. W warstwie krzewów 
występuje jałowiec Juniperus communis, rzadziej kruszyna Frangula alnus.  W runie spotyka się 
borówki: Vaccinium myrtillus i V. vitis-idaea, pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, wrzos 
Calluna vulgaris. Warstwę mchów budują: Dicranum scoparium, D. undulatum, Pleurozium 
Schreberi oraz porosty z rodzaju Cladonia i bardzo rzadko Cetraria islandica. W sąsiedztwie tych 
borów wykształciły się zbiorowiska szczotlichy siwej Corynephorus canescens (zespół Spergulo-
Corynephoretum). W niektórych płatach dość licznie występuje jastrzębiec kosmaczek Hieracium 
pilosella i macierzanka piaskowa Thymus serpyllum. Na zdegradowanych, wyjałowionych 
miejscach pojawia się zespół Calluno—Nardetum z panującym wrzosem Calluna vulgaris  
i bliźniczką psią trawką Nardus stricta. Miejsca wilgotniejsze zajmuje zespół Festuco ovinae-
Pinetum z przewagą kostrzewy owczej Festuca ovina i Leucobryo-Pinetum z dużym udziałem 
Vaccinium myrtillus  i orlicy pospolitej Pteridium aquilinum w runie oraz Leucobryum glaucum 
w warstwie mchów. Stosunkowo suche, mezotroficzne siedliska pokrywają bory mieszane Querco 
roboris-Pinetum  (płaty w lasach: Pałeckim, Terleckim, na wschód od Niedźwiady, na północny - 
zachód od Guśniaka, na południe od Zabiela). Warstwę drzew budują: sosna, dęby Quercus robur, 
Q. sessilis, rzadziej brzoza brodawkowana Betula verrucosa. Runo w tych lasach jest borowe,  
w niektórych miejscach ze znacznym udziałem konwalii majowej Convallaria maialis. Dość rzadko 
występuje wężymord niski Scorzonera humilis, korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys (Las 
Terlecki). Niewielki procent powierzchni gminy zajmuje bór mieszany wilgotny Querco-Piceetum 
(fragmenty Lasu Pałeckiego, lasy na wschód od Niedźwiady, na zachód od Guśniaka). Zarówno w 
warstwie drzew jak i podszytu występuje znaczna domieszka świerka Picea excelsa, a w runie 
borówka czernica Vaccinium myrtillus i widlak jałowcowaty Lycopodium annotinum. Bór 
wilgotny Molinio-Pinetum wykształcił się w obniżeniach terenu w lesie na południe od Zabiela, na 
wschód od Niedźwiady, na zachód od Łąk Ochoża, na zachód odNiedźwiady, w Lesie Pałeckim. 
Gatunkiem panującym w runie jest trzęślica modra Molinia coerulea. W sąsiedztwie boru 
wilgotnego wykształcają się płaty boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum z kępami bagna 
zwyczajnego Ledum palustre i borówki bagiennej Vaccinium uliginosum. 

� zbiorowiska torfowiskowe – zbiorowisk torfowiskowych z klas: Schuchzerio-Carice-tea  
i Oxycocco-Sphagnetea występują w starych wyrobiskach torfu w dolinie Piskornicy w pobliżu 
Brzeźnicy Książęcej oraz na północ od miejscowości Brzeźnica Książęca - Kolonii, a także na 
południe od Brzeźnicy Bychawskiej; gatunkami dominującymi wymienionych zbiorowisk są: 
turzyce – pospolita, prosowata Carex fusca, C. panicea, rzadziej żółta, łuszczkowata, dzióbkowata 
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Carex flava,  C. lepidocarpa, C. rostrata, którym towarzyszą dość licznie – mietlica psia Agrostia 
alba  var stolonifera wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, bobrek trójlistkowy 
Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, tojeść bukietowa Łysimachia 
thyrsiflora, dziewięciornik błotny Parnassia palustris, skrzyp błotny Equisetum palustre, tarczyca 
pospolita Scutellaria galericulata, ostrożeń błotny Cirsium palustre i inne. Zbiorowiska torfowisk 
wysokich z klasy Oxycocco-Spahagetea wykształciły się na północ od miejscowości Brzeźnica 
Książęca-Kolonia na terenie „Bagna Jezioro”. Pod względem florystycznym jest to zespół 
Sphagnetum magellanici. Ma on charakter mszaru kępkowo dolinkowego z karłowatą roślinnością 
drzewiastą – brzozami Betula verrucosa, B. pubescens, rzadziej sosną Pinus silvestris i osiką 
Populus tremula. Spośród roślin naczyniowych największy udział mają: żurawina błotna 
Oxycoccus quadripetalus, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, turzyca dzióbkowata, 
zwyczajna, siwa, gwiazdkowata Carex rostrata, C. fusca, C. canescens, C. stellulata, rzadziej 
występują: bagno zwyczajne Ledum palustre, wełnianka pochwowata i wąskolistna Eriophorum 
vaginatum i E. angustifolium, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznik błotny 
Comarum palustre. 

� zbiorowiska kserotermiczne w gminie nie występują, jedynie niewielki zubożały płat znajduje 
się w pobliżu Brzeźnicy Bychawskiej.  

  

Na obszarze opracowanie stwierdzono występowanie gatunków dziko występujących roślin 
objętych ścisłą ochroną gatunkową oraz ochroną częściową, takiech jak: grzybienie północne 
(Nymphaea alba) storczyk krwisty (Orchis incernata), okrężnica bagienna (Hottonia palustris), 
pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), skrzyp pstry 
(Equisetum variegatum), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), wierzba lapońska (Salix 
lapponum), turzyca bagienna (Carex limosa), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), grążel 
żółty (Nuphar luteum). 

Na terenie gminy Niedźwiada, w dolinie Wieprza w okolicy Górki Lubartowskiej, znajdują się 
siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – 91EO – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe  
i jesionowe. Łęgi znajdują się także w dolinie rzeki Struga.  

4.13. FAUNA 
 

Najbardziej wartościowe środowiska związane z bytowaniem cennych gatunków fauny zostały 
stwierdzone w dolinie Wieprza. Pomimo znacznych przekształceń antropogennych jest to rejon 
występowania wielu gatunków ptaków. Drugi rejon nagromadzenia walorów faunistycznych to Las 
Pałecki, część Lasu Terleckiego z cennym torfowiskiem – „Uroczysko Błoto”. Najcenniejsze środowiska 
związane z bytowaniem fauny stwarzają warunki do bytowania awifauny w dolinie Wieprza i w rejonie 
torfowisk Bagno Jezioro, Łąki Błoto i Łąki Wygorzel. Zaobserwowano tu między innymi łozówkę, 
zaganiacza, kwiczoła, pliszkę siwą i żółtą, pokląskę. Faunę drapieżnych ssaków reprezentuje łasica 
łaska. Występują także dziki i sarny. 
 Na obszarach polnych stwierdzono występowanie takich gatunków, jak: pliszka żółta  
i siwa, makolągwa, pierwiosnek, piecuszek, pokrzewka cierniówka, gąsiorek, skowronek polny  
i łąkowy, szczygieł, trznadel, dzwoniec, zięba. Z gatunków chronionych zaobserwowano na terenie 
lasów lerka (załącznik I Dyrektywy Ptasiej), czajki i słowika szarego – na terenach podmokłych, 
błotniaka stawowego – w południowej części gminy, gąsiorka i jaszczurki zwinki.  
 

4.14. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 
 

Największe predyspozycje do kształtowania powiązań przyrodniczych w obszarze analizy mają 
tereny związane z dolinami rzek. W systemie przyrodniczym gminy najważniejszą rolę odgrywają: 
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� dolina rzeki Wieprz – korytarz ekologiczny o randze krajowej i 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. 

 
 

4.15. WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE GMINY 
 

 Najcenniejszym pod względem przyrodniczym obszarem na terenie gminy Niedźwiada jest 
torfowisko w północnej części gminy, w rejonie Brzeźnicy Leśnej, gdzie zaprojektowano utworzenie 
rezerwatu przyrody. Na torfowisku wykazującym cechy torfowiska wysokiego występują liczne rzadkie 
gatunki roślin. W otulinie rezerwatu znajdują się olsy. Nieco uboższe pod względem przyrodniczym jest 
torfowisko „Łąka Wygorzel”, leżące na zachód od wsi Brzeźnica Leśna. W północnej części torfowiska 
występują liczne torfianki z fragmentami olsów. 

Wyjątkowymi walorami krajobrazowymi wyróżnia się dolina Wieprza ze strefą krawędziową  
w rejonie Górki Lubartowskiej. Strefa ekspozycji krajobrazowej biegnąca na zachód od drogi 
powiatowej w Górce Lubartowskiej do północnej granicy gminy obejmuje wgląd na malowniczą dolinę 
rzeki Wieprz. W rejonie Górki Lubartowskiej w dolinie Wieprza zaproponowano utworzenie zespołu 
przyrodniczo – krajobrazowego. 
 Wysokie walory krajobrazowe posiada także południowa część doliny Piskornicy. Po obu 
stronach doliny znajdują się lasy na siedlisku boru mieszanego świeżego. W dolinie występują 
fragmenty lasu wilgotnego i olsu jesionowego. W północnej części doliny Piskornicy, zachowały się 
płaty roślinności typowej dla torfowisk niskich. W inwentaryzacji przyrodniczej gminy na tym terenie 
zarejestrowano stanowiska roślin rzadkich (storczyk krwisty i szerokolistny, kruszczyk błotny, ostrożeń 
siwy, okrężnica bagienna) i zaproponowano ochronę tego terenu poprzez utworzenie użytku 
ekologicznego. 

Występujące na terenie gminy lasy nie wykazują dużego zróżnicowania gatunkowego. Duże 
powierzchnie zajmują bory. Największe zróżnicowanie gatunkowe występują w Lesie Pałeckim, gdzie 
znajdują się siedliska: boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego, lasu mieszanego 
wilgotnego, olsu i olsu jesionowego. Stosunkowo duże zróżnicowanie gatunkowe występuje w Lesie 
Mitros. 

Atrakcyjność krajobrazową, florystyczną i faunistyczną zwiększa znacznie rozdrobnienie pól, 
wnikające pasmami w pola uprawne niewielkie fragmenty lasów, a także doliny niewielkich cieków 
oraz lokalnie podmokłe i zabagnione obniżenia terenowe.  

 
 

4.15.1. PRAWNA OCHRONA PRRZYRODY 
 

Na obszarze gminy Niedźwiada nie występują obszary objęte prawną ochroną przyrody 
określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. 
zm.), natomiast w parku dworskim w Pałecznicy - Kolonii znajduje się pomnik przyrody (lipa 
drobnolistna) powołany Decyzją z upoważnienia Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 1979 r. 

 W granicach opracowania znajdują się także gatunki roślin objęte ochroną gatunkową na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U.  z 2012 r., poz. 81). Ochroną ścisłą objęte są: grzybienie północne 
(Nymphaea alba) storczyk krwisty (Orchis incernata), pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris), 
kruszczyk błotny (Epipactis palustris), skrzyp pstry (Equisetum variegatum), nasięźrzał pospolity 
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(Ophioglossum vulgatum), wierzba lapońska (Salix lapponum), turzyca bagienna (Carex limosa), 
rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia). Ponadto występują liczne gatunki roślin rzadkich. 
Niezbędne działania chroniące stanowiska roślin chronionych i rzadkich powinny dotyczyć zakazów 
m.in.: zrywania, niszczenia i uszkadzania ich siedlisk, a także dokonywania zmian stosunków wodnych, 
stosowania środków chemicznych oraz niszczenia gleby w pobliżu stanowisk roślin chronionych.  

Na obszarze opracowania proponuje się objęcie ochroną prawną najcenniejszych obszarów 
przyrodniczą w formie: 

� rezerwatu przyrody „Bagno Jezioro” o powierzchni 24 ha (otulina 143,8 ha) obejmującego 
torfowisko wysokie z przyległym torfowiskiem niskim z licznymi gatunkami roślin rzadkich  
i chronionych; 

� użytku ekologicznego „Piskornica” o powierzchni 62,5 ha o walorach przyrodniczo – 
krajobrazowych w dolinie Piskornicy; 

� zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Górka Lubartowska” obszaru w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejscowości Górka Lubartowska o pow. 89 ha, obejmującego fragment koryta 
Wieprza, dwa płaty olsów, starorzecza oraz stromą skarpę wysoczyzny. 

 
Ponadto proponuje się objęcie ochroną pomnikową: 

� sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) na północny-wschód od wsi Brzeźnica Książęca-Kolonia,  
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata), w północno części wsi Brzeźnica Książęca-Kolonia,  
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) na północ od cmentarza w Brzeźnicy Książęcej-Kolonii 
� klonu zwyczajnego (Acer platanoides) przy drodze z Niedźwiady do Brzeźnicy Książęcej na 

skraju lasu, 
� dębu szypułkowego (Quercus robur) w lesie na wschód od Niedźwiady,  
� dębu szypułkowego (Quercus robur) w lesie na południe od Zabiela 
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) przy drodze polnej w Berejowie,  
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Brzeźnicy Bychawskiej-Kolonii, 
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) k/kapliczki w Brzeźnicy Bychawskiej-Kolonii,  
� robinii akacjowej na stacji kolejowej w Brzeźnicy Bychawskiej,  
� modrzewia europejskiego (Larix europaea) przy drodze w Tarle-Kolonii,  
� dębu szypułkowego (Quercus robur) na skraju Lasu Tarleckiego,  
� dębu szypułkowego (Quercus robur) w Lesie Tarleckim,  
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) przy drodze w Pałecznicy,  
� wiązu szypułkowy=ego (Ulmus laevis) w Górce Lubartowskiej,  
� topoli czarnej (Populus nigra) na pastwisku koło Górki Lubartowskiej,  
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) przy drodze w Górce Lubartowskiej, 
� dębu szypułkowego (Quercus robur) w dolinie Piskornicy,  
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) na północ od Górki Lubartowskiej,  
� lipy drobnolistnej (Tilia cordata) na północ od Górki Lubartowskiej,  
� grupy drzew w północno-zachodniej części Lasu Pałeckiego, 
� grupy drzew – lipy drobnolistne (Tilia cordata) przy kościele w Brzeźnicy Bychawskiej, 
� grupy drzew przy kościele w Brzeźnicy Książęcej-Kolonii – lipy drobnolistne (Tilia cordata), 

klony zwyczajne, kasztanowce zwyczajne, dęby szypułkowe, 
� grupy drzew – lipy (Tilia cordata)we wsi Brzeźnica Książęca-Kolonia, 
� grupy drzew na stacji kolejowej w Tarle – lipy drobnolistne (Tilia cordata), topole czarne  

i brzoza brodawkowata, 
� szpaleru lip drobnolistnych(Tilia cordata) w Tarle-Kolonii, 
� alei lipowej – kilkadziesiąt lip (Tilia cordata) wzdłuż drogi Klementynów – Górka Lubartowska 

– Leszkowice. 

Drzewa proponowane do objęcia ochroną pomnikową chronione są przed wycinaniem i uszkadzaniem, 
a ich najbliższe otoczenie przed zmianą stosunków wodnych. 
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4.15.2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 5 lutego 
2013 r., poz. 535) znajduje się park dworski w granicach działki w miejscowości Pałecznica-Kolonia (Nr 
rejestru A/776).  

Działania w zakresie ochrony zabytków na obszarze gminy reguluje ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przed 
realizacją zamierzeń inwestycyjnych przy obiektach i terenach (w tym również podziale terenu) 
wpisanych do rejestru zabytków, wymagane jest uzyskanie warunków i wytycznych konserwatorskich 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac. 

 
OBIEKTY WPISANE DO EWIDENCJI ZABYTKÓW 

 

Na terenie gminy Niedźwiada występują następujące obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków: 
� zespół kościelny w Brzeźnicy Bychawskiej:  

− kościół parafialny p.w. NMP Królowej Anielskiej  (mur.),  pocz. XX w.,  
− dzwonnica – brama (mur. - żel.), pocz. XX w., 
− mur kościelny (mur.) z pocz. XX w., 

� murowana przydrożna kapliczka słupowa z krzyżem (w formie kolumny na cokole) I ćw. XIX w., 
przy drodze Brzeźnica Bychawska – Niedźwiada, 

� murowana przydrożna kapliczka słupowa z XVIII/XIX w., przy drodze Brzeźnica Bychawska – 
Berejów, 

� murowana, przydrożna kapliczka słupowa, 3 ćw. XVIII w., przy d. gościńcu Brzeźnica Bychawska – 
Ostrów Lubelski, 

� murowana przydrożna kapliczka słupowa, 3 ćw. XVIII w. (z prostokątną płyciną ze skrzynką  
na obraz), d. gościniec Brzeźnica Bychawska – Ostrów Lubelski, 

� murowana kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena, przy drodze Brzeźnica Książęca – 
Niedźwiada, 

� drewniana kapliczka przydrożna (typ domkowy) z figurą św. Jana Nepomucena, XIX w., w lesie  
w Górce Lubartowskiej, 

� murowana kapliczka przydrożna, XIX/XX w. w Górce Lubartowskiej, 
� kapliczka w pn. części miejscowości Niedźwiada, przy rozwidleniu dróg do Guśniaka i Gródka. 

 

Obszar gminy został objęty badaniami Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP – 70-82; 71-83; 
72-82). Na obszarze wyznaczono 146 stanowisk archeologicznych. 

 

  Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm. prace 
inwestycyjne planowane przy obiektach wpisanych do ewidencji zabytków oraz w obrębie stanowisk 
archeologicznych wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

4.16. ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA NA DEGRADACJE 
 

Odporność środowiska na degradację należy rozumieć jako zdolność do zachowania 
wewnętrznej równowagi, mimo naruszenia jej przez czynniki zarówno pochodzenia naturalnego,   
jak i antropogenicznego. O ogólnej odporności na degradację decydują takie elementy środowiska 
naturalnego, jak: rzeźba terenu, biosfera, hydrosfera oraz pedosfera. Ocena odporności środowiska 
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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.  

 

4.16.1. ODPORNOŚĆ PEDOSFERY 

 

Odporność pokrywy glebowej zależy od jej podatności na erozję wodną, erozję wietrzną, 
degradację chemiczną oraz zmiany stosunków wodnych. Potencjalne zagrożenie erozją wodną zależy 
od nachylenia terenu, właściwości fizycznych gleb, częstotliwości i intensywności opadów, a także  
od sposobu użytkowania gruntów.  

Obszar gminy narażony jest na występowanie erozji wietrznej i wodnej. Czynnikami 
kształtującymi nasilenie tej erozji wietrznej są: podatność materiału glebowego na wywiewanie, 
wilgotność gleby, prędkość wiatru, położenie w terenie, czas i sposób prowadzenia zabiegów 
uprawowych oraz stopień pokrycia roślinnością. Obszary narażone są na silną deflację, kształtującą się 
na poziomie powyżej 30 t/ha/rok, występują głównie na terenach o ubogich glebach piaszczystych 
w niezalesionych częściach gminy. W dolinach rzek występuje deflacja słaba, nieprzekraczająca 
15 t/ha/rok, natomiast na pozostałej części gminy zagrożenie deflacją jest średnie - na poziomie 15 - 30 
t/ha/rok. Obszary narażone na silną deflację znajdują się w okolicach miejscowości Pałecznica – 
Kolonia oraz na południe od miejscowości Brzeźnica Bychawska. Grunty narażone na erozję wodną 
znajdują się w strefie krawędziowej doliny Wieprza w okolicach miejscowości Górka Lubartowska. 

Istotnym zagrożeniem dla gleb, jest ich silne zakwaszenie, co znacznie ogranicza możliwości 
produkcyjne tego obszaru. Gleby stanowią utrudnienie w pobieraniu przez rośliny składników 
pokarmowych oraz ułatwiają przyswajanie metali ciężkich, przez co tego typu gleby w praktyce 
rolniczej należy traktować  jako zdegradowane. Zabiegiem niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia 
gleb wywołanego stosowaniem nawozów jest ich wapnowanie. 

W gminie Niedźwiada dominują gleby średnie i słabe zaliczane do 5 (żytni dobry)  
i 6 (żytni słaby) kompleksu przydatności gleb. W przeważającej części są to gleby o małych (90 – 125 
mm) i średnich (125 – 170 mm) zasobach wody potencjalnie dostępnej. Oznacza to odpowiednio małe  
i średnie możliwości retencjonowania wody w glebie, a jednocześnie małą i średnią odporność  
na modyfikację stosunków wodnych. Wysokie zasoby wody potencjalnie dostępnej (170 – 300 mm) 
cechują gleby znajdujące się w dolinach rzecznych. 

 

4.16.2. ODPORNOŚĆ HYDROSFERY 
 

Hydrosfera stanowi geokomponent najbardziej wrażliwy i najbardziej narażony  
na przekształcenia i degradację. O odporności środowiska wodnego na zanieczyszczenia w głównej 
mierze decydują takie czynniki, jak: wielkość przepływu wód płynących, spadek podłużny koryta, 
roczna i wieloletnia amplituda przepływów, stan obudowy biologicznej koryt rzecznych oraz wielkość 
ładunku zanieczyszczeń dopływających do odbiornika.  

Przepływająca rzeka Wieprz charakteryzuje się znacznymi wielkościami przepływu wód 
płynących ok. 22,4 m3/s, w związku z czym jej zdolność do samooczyszczania się duża. Dużo mniejszy 
przepływ posiada rzeka Piskornica (poniżej 0,5 m3/s) i tym samym jej zdolności oczyszczające się 
niewielkie.    

Znaczący wpływ na degradację wód podziemnych, mają zanieczyszczenia przenikające  
z powierzchni terenu. Znaczna część terenów gminy podatna jest na infiltracje zanieczyszczeń do wód 
podziemnych (utwory pochodzenia wodno-lodowcowego). W miejscach, gdzie obszary są  
w użytkowaniu leśnym, spowolnione jest przesiąkanie wód do głębszych warstw gruntu. Znaczący 
negatywny wpływ na jakość wód gruntowych mogą mieć wszystkie miejsca nielegalnego składowania 
odpadów (np. wyrobiska po eksploatacji surowców mineralnych). Dlatego też duże znaczenie ma stan 
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zaśmiecania gruntów. Dodatkowo ogromną rolę odgrywa infiltracja związków organicznych  
i chemicznych pochodzących z rolnictwa. Brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej w gminie stwarza 
znaczące zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Tabela 1. Przepuszczalność utworów powierzchniowych 
Przepuszczalność Rodzaj 

utworów 
geologicznych 

Współczynnik 
filtracji (m/s) 

Współczynnik 
przepuszczalności  

(darcy) 

Występowanie utworów  
na obszarze gminy 

średnia piaski i skały lite 
silnie 
uszczelnione 

10-5 - 10-4 1 - 10 duże obszary koncentrują się 
na południe od Niedźwiady – 
Kolonii, na wschód od Górki 
Lubartowskiej oraz na zachód 
od doliny Piskornicy 

słaba gliny i pyły 10-6 - 10-5 0,1 - 1 największe obszary 
koncentrują się w północnej 
części obszaru – w okolicach 
Brzeźnicy Leśnej  
i na południe od tej 
miejscowości, a także  
w południowo wschodniej 
części gminy 

zmienna grunty 
organiczne 

10-3  - 0   0,1- 100 dolina Piskornicy, zagłębienia 
bezodpływowe 

zróżnicowana grunty 
antropogeniczne 

brak 
przepuszczalności 

 obszary jednostek osadniczych 

bardzo słaba skały lite, słabo 
uszczelnione i iły 

<10-8   <0,001 w dolinie rzeki Wieprz oraz  
w południowej części gminy,  
w okolicach miejscowości 
Pałecznica – Kolonia i Tarło – 
Kolonia 

Źródło: Mapa hydrograficzna Polski 
 

Obszar objęty zmianą Studium znajduje się w zasięgu oddziaływania Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 407 (Chełm – Zamość). Stopień zagrożenia wód podziemnych, określany jako czas 
pionowej migracji zanieczyszczeń do GZWP wynosi powyżej 25 lat, co świadczy o niewielkim 
zagrożeniu tych wód zanieczyszczeniem.  

 

Zagrożenie powodziowe 

Zachodnia część gminy Niedźwiada ze względu na położenie i uwarunkowania naturalne 
należy do obszarów o bardzo dużym zagrożeniu skutkami powodzi (strefa bezpośredniego zagrożenia 
wodą P = 1 %), co może powodować wysokie zagrożenie znacznych przestrzeni i ludności, znaczne 
niebezpieczeństwo strat materialnych, a temu zjawisku mogą towarzyszyć zagrożenia epizootyczne  
i epidemiologiczne. Zagrożone powodzią są miejscowości położone w sąsiedztwie rzeki Wieprz: Górka 
Lubartowska oraz Pałecznica Kolonia. W przeważającej części obszary zalewowe stanowią jednak 
obszary łąk w dolinie rzeki.   

Zagrożenie powodziowe występujące na terenie gminy stwarzają w głównej mierze spływające 
wody rzeki Wieprz oraz jego dopływów. Skutkiem długotrwałych i intensywnych opadów deszczu 
i roztopów śniegu jest gwałtowne wezbranie wód w rzece, co powoduje powstanie fali powodziowej. 
Zagrożenie dla otoczenia stanowi niedostateczny stan techniczny budowli hydrotechnicznych okresowo 
piętrzących wodę, tj. zły stan rowów wywołany brakiem konserwacji i właściwej eksploatacji, 
nieprawidłowo eksploatowana infrastruktura melioracyjna i techniczna, niewłaściwa regulacja 
i udrażnianie koryt rzek. 
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4.16.3. ODPORNOŚĆ ATMOSFERY 
 

Stan sanitarny powietrza w gminie Niedźwiada podlega dwóm zasadniczym wpływom: 
częściowo kształtowany jest przez źródła własne, w tym emisję zanieczyszczeń ze źródeł energetycznych 
lokalnych kotłowni, powodującą wzrost stężeń dwutlenku siarki i pyłu, zwłaszcza w sezonie grzewczym 
oraz zatruwania oparami ze środków ochrony roślin. Te rodzaje zanieczyszczeń wprowadzanych  
do powietrza są o tyle istotne, iż ze względu na niewielką wysokość emitorów, znajdują się  
w przyziemnej warstwie powietrza. W celu ograniczenia emisji związków powstałych przy spalaniu 
paliw energetycznych (głównie dwutlenku węgla, tlenku węgla) należałoby dążyć do wymiany 
tradycyjnych źródeł węglowych na urządzenia nowoczesne lub wykorzystujące inny rodzaj energii. 
Gmina nie posiada znaczących źródeł przemysłowych dla emisji zanieczyszczeń, również komunikacja 
samochodowa nie stanowi znaczącego obciążenia dla powietrza. Powietrze jest elementem środowiska 
zdolnym do szybkiej regeneracji po ustaniu emisji substancji zanieczyszczających, dlatego też 
podstawowe znaczenie w utrzymaniu jego wysokiej jakości ma ograniczenie emisji. 

 

4.16.4. ODPORNOŚĆ BIOSFERY 
 

Odporność szaty roślinnej na degradację zależy od odporności na degradujące działania 
czynników pochodzenia naturalnego (szkodniki, choroby) oraz czynników pochodzenia 
antropogenicznego, które w znacznym stopniu uzależnione są od stanu i wielkości zasobów leśnych.  
Na terenie gminy przeważają siedliska borowe, cechujące się niską odpornością na degradację. 
Większą odpornością na degradację cechuje się Las Pałecki. W grupie czynników biotycznych mających 
wpływ na stan zdrowotny lasów wymienia się owady, zwierzęta łowne oraz grzyby patogeniczne, 
powodujące choroby, bądź zamieranie drzew. Skład gatunkowy drzewostanów, a zwłaszcza zawartość 
gatunków liściastych jest istotnym wskaźnikiem opisującym wrażliwość ekosystemu na degradację. 
Dominujący udział sosny w lasach gminy, sprzyja występowaniu wielu szkodników owadzich (brudnica 
mniszka, borecznik). Na szkody wywoływane przez zwierzynę łowną (głównie jelenie i sarny) 
najbardziej narażone są uprawy oraz młodniki. Z grzybów pasożytniczych największe zagrożenie 
stwarza huba korzeniowa. Zagrożenia abiotyczne są powodowane występującymi w ostatnich latach 
anomaliami pogodowymi, m.in. obniżenie średniorocznych opadów oraz wzrost temperatur,  
co istotnie zwiększa podatność lasów na wszelkiego rodzaju choroby. Na terenie gminy brak jest 
rozwiniętego przemysłu, który bezpośrednio powodowałby degradację lasów poprzez emisję 
zanieczyszczeń. 

Szkody antropogeniczne środowiska leśnego powstają głównie na skutek: naruszenia 
wierzchniej warstwy pokrywy leśnej, niszczenia runa przez zbieraczy płodów runa leśnego, melioracji 
odwadniających tereny przylegające do kompleksów leśnych, przebiegu przez tereny leśne szlaków 
komunikacyjnych, zanieczyszczenia lasów (dzikie wysypiska śmieci) oraz powstające pożary. 

 

5. FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE  
Z UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH 

 

Jakość powietrza atmosferycznego  
 

Ocena jakości powietrza dokonywana jest w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  
w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).  

Obszar  Niedźwiada położony jest w strefie lubelskiej, wyodrębnionej w ramach implementacji 
Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zaliczonej 
do klasy C ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 określonego dla stężeń 24-
godzinnych. W obrębie strefy lubelskiej w 2011 roku dotrzymane były standardy jakości powietrza  
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dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu oraz tlenku węgla oraz metali ciężkich. Natomiast  
ze względu na poziom celu długoterminowego ozonu strefę lubelską zakwalifikowano do klasy D2 
(poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego).  

Na terenie gminy Niedźwiada brak jest dużych źródeł emitujących zanieczyszczenia  
do atmosfery. Najbliżej położony zakład przemysłowy wprowadzający do powietrza znaczne 
zanieczyszczenia jest PEC w Lubartowie. Na obszarze opracowania stan sanitarny powietrza podlega 
dwóm zasadniczym wpływom:  

� źródła własne, w tym emisja zanieczyszczeń ze źródeł energetycznych lokalnych kotłowni, 
powodująca wzrost stężeń dwutlenku siarki i pyłu, zwłaszcza w sezonie grzewczym; 

� ruch drogowy i kolejowy, emitujący tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz metale 
ciężkie. 

 
Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 
 

Oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ramach monitoringu dokonuje się 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 Nr 257, poz. 1545). Monitoring jednolitych części wód 
powierzchniowych prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 
listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 Nr 258, poz. 1550), w podziale na monitoring 
diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych. W roku 2011 uruchomiono po raz 
pierwszy w cyklu monitoring diagnostyczny, kontynuowano rozpoczęty w roku 2010 I cykl 
monitoringu operacyjnego oraz prowadzono monitoring badawczy. 

Potencjał  ekologiczny JCWP w zlewni Wieprza na odcinku Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy 
określono jako zły (ze względu na elementy biologiczne), natomiast ze względu na elementy 
fizykochemiczne jakość wód określono jako stan dobry (Raport o stanie środowiska województwa 
lubelskiego w 2011 r. Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Lublinie). W pozostałych jednostkach jednolitych części wód zlokalizowanych w granicach studium 
nie prowadzony był monitoring jakości wód.  

Tabela 2. Ocena JCWP 

Kod jednostki Nazwa jednostki  Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych / derogacje 

RW20001724749 Kanał K niezagrożona 
RW2000192479 Wieprz od Bystrzycy 

do Tyśmienicy 
Zagrożona/ Wpływ działalności antropogenicznej na 
stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak 
rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania  
w celu poprawy stanu JCW 

RW20001724754 Dopływ spod Kol. 
Brzeźnica Bychawska 

niezagrożona 

RW20001724769 Biłka niezagrożona 
RW200017248329 Piskornica Zagrożona/ Wpływ działalności antropogenicznej na 

stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak 
rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania  
w celu poprawy stanu JCW 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Monitor Polski 2011 Nr 49 poz. 549 
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Podobnie jak w przypadku monitoringu wód powierzchniowych, monitoring jednolitych części 
wód podziemnych w całym województwie lubelskim prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550).  
W ramach monitoringu regionalnego, uzupełniającego badania prowadzone na poziomie krajowym, 
realizowane są zadania: 

− w zakresie monitoringu diagnostycznego - ocena jakości wód źródeł, jako naturalnych 
wypływów wód podziemnych na powierzchnię ziemi, 

− w zakresie monitoringu operacyjnego - ocena jakości wód podziemnych na obszarze 
narażonym na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. 

Jakość wód podziemnych badana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawę 
prawną oceny jakości wód podziemnych stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008, Nr 143, poz. 
896). Program PMŚ realizowany na terenie woj. lubelskiego w 2011 r. nie obejmował obszaru gminy 
Niedźwiady. W punktach kontrolnych położonych najbliżej gminy opróbowano wody poziomu 
kredowego. Badane wody podziemne w jednostce JCWPd 84 wykazały się w 2011 roku dobrym stanem 
chemicznym i ilościowym.  

Na obszarze gminy Niedźwiada zaopatrzenie w wodę mieszkańców, jak również drobnego 
przemysłu, czy usług odbywa się poprzez zorganizowany system wodociągów, a woda ujmowana jest za 
pomocą studni głębinowych, zlokalizowanych w miejscowościach: Tarło – Kolonia, Zabiele i Górka 
Lubartowska. Ponadto w miejscowości Niedźwiada – Kolonia znajdują się studnie rezerwowe,  
a w Brzeźnicy Bychawskiej – ujęcie pełni rolę przepompowni. Zgodnie z wydanymi pozwoleniami 
wodnoprawnymi na pobór wód w powyższych ujęciach zobowiązano Gminę Niedźwiada  
do wykonywania okresowych badań jakości wody w terminach uzgodnionych z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubartowie. Przeprowadzane badania potwierdzają 
zachowanie podstawowych wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, z późn. zm.). 
 
Zagrożenie powodziowe 

Tereny położone w zachodniej części gminy, z uwagi na położenie w sąsiedztwie rzeki Wieprz, 
są narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią 
obejmuje głównie tereny łąk. Terenami zabudowanymi zagrożonymi powodzią o 1% 
prawdopodobieństwie wystąpienia są jedynie tereny w miejscowości Górka Lubartowska. Zagrożenie 
powodziowe stwarzają w głównej mierze spływające wody rzeki Wieprz oraz jego dopływów. 
Gwałtowne wezbranie wód w rzece wywołują długotrwałe i intensywne opady deszczu lub roztopy 
śniegu, które powodują powstanie fali powodziowej.  

 
Stan czystości gleb 

Na obszarze gminy Niedźwiada nie jest prowadzony monitoring stanu czystości gleb. Brak jest 
danych z zakresu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi lub ropopochodnymi wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych oraz na terenach zurbanizowanych. Można przypuszczać, że zanieczyszczenia 
komunikacyjne obciążające gleby metalami ciężkimi, chlorkami i fenolami dotyczą dróg najbardziej 
obciążonych ruchem tj. drogi wojewódzkiej nr 815 Lubartów – Parczew, w dalszej kolejności drogi 
wojewódzkiej nr 821 i dróg powiatowych oraz lokalnych dróg gminnych. 

Na zanieczyszczenie gleb wpływ ma także: stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony 
roślin na polach uprawnych oraz niewłaściwie rozwinięta gospodarka wodno-ściekowa 
(zwodociągowanie gminy przy minimalnie rozwiniętej sieci kanalizacji sanitarnej). 

 
 
 



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

 

32 

 

Przekształcenia rzeźby terenu 

Na obszarze gminy Niedźwiada przekształcenia rzeźby terenu związane są przede wszystkim  
z infrastrukturą drogową i kolejową, wymagającą realizacji nasypów i wykopów, a także eksploatacją 
surowców naturalnych i melioracją terenów (głównie w północnej części gminy).  

 

Jakość klimatu akustycznego 

Poziomy dopuszczalne hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826  
z późn. zm.). Ochronie akustycznej podlegają tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 
wielorodzinnej i zagrodowej oraz tereny szpitali, szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk oraz 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Wojewódzki Inspektorat Środowiska nie prowadził badań hałasu na terenie gminy 
Niedźwiada. Na tym obszarze najbardziej obciążającymi klimat akustyczny źródłami hałasu są: ruch 
samochodowy (w rejonie drogi wojewódzkiej nr 815 i drogi wojewódzkiej nr 821) oraz kolejowy  
(w rejonie linii kolejowej nr 30 relacji Lublin-Siedlce). W znacznie mniejszym stopniu wpływ  
na poziom hałasu oddziaływają zakłady produkcyjne na terenie gminy. Hałas ten ma charakter lokalny. 
Brak jest stwierdzonej uciążliwości tego rodzaju hałasu dla terenów mieszkaniowych zlokalizowanych 
w sąsiedztwie źródła. 

 

Bioróżnorodność 

Obszar gminy Niedźwiada pokrywają głównie agrocenozy oraz roślinność synantropijna. 
Ubożenie różnorodności gatunkowej może powodować zbyt intensywna gospodarka rolna oraz 
wszelkie roboty ziemne, powodujące zmniejszanie pokrywy roślinnej – budowa obiektów 
kubaturowych, infrastruktury technicznej, eksploatacja kopalin. Działaniami sprzyjającymi bogactwu 
gatunkowemu i prawidłowemu funkcjonowaniu systemu ekologicznego będzie utrzymanie drożności 
korytarzy ekologicznych oraz utrzymanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo. 
 

6. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM  

 

 

Ocenę potencjalnych zmian w środowisku gminy w przypadku braku realizacji zmiany 
Studium dokonano w stosunku do stanu istniejącego środowiska. 

Przewiduje się, iż kierunek oraz intensywność dalszych zmian, jakie będą zachodzić  
w środowisku pod wpływem aktualnie istniejącego użytkowania i zagospodarowania terenu objętego 
zmianą Studium nie ulegną istotnej zmianie. Charakter tych zmian związany będzie głównie  
z działalnością rolniczą oraz rozwojem osadnictwa. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tendencje 
demograficzne, społeczne i gospodarcze, intensywność rozwoju ruralistycznego zachodzącego  
na terenie obszaru opracowania, w istotny sposób nie powoduje ubytku powierzchni biologicznie 
czynnej i nie zagraża systemowi ekologicznemu gminy.  

Nasilające się, niekorzystne zmiany w środowisku wywołać może brak uporządkowanej 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy oraz nadmierna chemizacja rolnictwa, która może 
prowadzić do zanieczyszczania wód gruntowych i powierzchniowych, gleb oraz zagrażać istnieniu wielu 
gatunków roślin i zwierząt.  

Pozytywną zachodzącą zmianą pozostaje sukcesywny proces wzrostu powierzchni leśnych,  
co przy stosunkowo niskiej lesistości w skali województwa ma istotne znaczenie. Duże wpływ  
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na poprawę jakości środowiska ma decyzja o zamknięciu składowiska odpadów i trwający proces jego 
rekultywacji w kierunku leśnym.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż przy sukcesywnym rozwoju gospodarki wodno-ściekowej 
oraz stosowaniu racjonalnej polityki przestrzennej, w przypadku utrzymywania dotychczasowego 
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów, nie przewiduje się takich przekształceń 
środowiska, które prowadziłyby do jego degradacji. 

 

7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
DOTYCZACE OBSZARÓW CHRONIONYCH 

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez ochronę środowiska należy rozumieć 
„podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi 
przyrodniczej”. Ochrona ta polega w szczególności na:  

� racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie  
z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

� przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom; 
� przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

 

W procesie planistycznym, dotyczącym możliwości realizacji w obszarze gminy inwestycji 
komercyjnych, mieszkaniowych, przemysłowych i infrastrukturalnych, przeanalizowano szereg 
zagadnień, które mogłyby stanowić kwestie problematyczne z punktu widzenia realizacji 
projektowanych zmian Studium. Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, aktualny stan 
zagospodarowania oraz przewidywane kierunki rozwoju i charakter projektowanych funkcji, 
skoncentrowano się na następujących tematach, mogących stać się potencjalnym źródłem problemów 
w zakresie ochrony środowiska, tj.: 

� istnienie w granicach gminy obszarów i obiektów objętych ochroną prawną oraz 
proponowanych dotychczas w obowiązującym Studium do objęcia ochroną prawną  
na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 

� istnienie terenów leśnych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych oraz ustawy o lasach; 

� położenie terenów objętych projektem zmiany Studium na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 407, z czego wynika konieczność szczególnej ochrony przed możliwością 
skażenia wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów poprzez stosowanie ograniczeń  
i wskazań w zagospodarowaniu; 

� udokumentowane złoża kopalin i ich ochronę na podstawie ustawy Prawo geologiczne  
i górnicze, 

� istnienie w granicach gminy obiektów i obszarów objętych ochroną prawną na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

� uwarunkowania ochrony krajobrazu, 
� zapewnienie ochrony ludzi i ich mienia przed zagrożeniem powodziowym poprzez konieczność 

uwzględniania ograniczeń, zakazów i nakazów w strefie ochrony przeciwpowodziowej rzeki 
Wieprz, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przed powodzią. 
 
 

7.1.  OCHRONA PRZYRODY 
 

Przepisy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880  
z późn. zm.) określają formy oraz zasady ochrony przyrody. Na terenie gminy Niedźwiada ochroną 
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prawną w formie pomnika przyrody objęta jest lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie Parku 
dworskiego w Pałecznicy - Kolonii decyzja z upoważnienia Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 
1979 r.  

W dolinie rzeki Wieprz oraz rzeki Strugi znajdują się stanowiska z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  
i flory – 91EO – Łęgi wierzbowe topolowe, olszowe i jesionowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 siedlisko uznano za 
priorytetowe oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk.  

Roślinami objętymi ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.  z 2012 r., poz. 81), są: 
grzybienie północne (Nymphaea alba) storczyk krwisty (Orchis incernata), pływacz zwyczajny 
(Utricularia vulgaris), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), skrzyp pstry (Equisetum variegatum), 
nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), wierzba lapońska (Salix lapponum), turzyca bagienna 
(Carex limosa), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia).  

Na obszarze gminy występują ptaki wymienione w załączniku I Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego I Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
są to: błotniak stawowy (Circus aeroginosus) i błotniak łąkowy (Circus pygargus) oraz lerka (Lullula 
arborea), a także gatunki zwierząt z załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 
października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, jak np.: jeż europejski, wiewiórka 
pospolita, żaba trawna. 

Zgodnie z regulacjami prawnymi ochrona gatunków roślin chronionych polega  
na wprowadzeni zakazów m.in.:  

− zrywania, niszczenia i uszkadzania; 
− niszczenia ich siedlisk; 
− dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych oraz niszczenia 

ściółki leśnej i gleby w ostojach; 
− pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów 

gatunków. 
W stosunku do zwierząt obowiązują zakazy, m.in.:  

− umyślnego zabijania; 
− umyślnego okaleczania i chwytania; 
− transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt; 
− umyślnego niszczenia ich jaj; 
− niszczenia ich siedlisk i ostoi; 
− niszczenia ich gniazd; 
− niszczenia ich mrowisk, nor, lęgowisk, tarlisk, zimowisk i innych schronień; 
− wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj. 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Niedźwiada,  
jak i w projektowanej zmianie dokumentu wskazane zostały obszary o wysokich walorach 
przyrodniczych, predysponowane do objęcia ochroną w formie: 

� rezerwatu przyrody „Bagno Jezioro” o powierzchni 24 ha (otulina 159,4 ha) 
obejmującego torfowisko wysokie z przyległym torfowiskiem niskim z licznymi gatunkami 
roślin rzadkich i chronionych; 

� użytku ekologicznego „Piskornica” o powierzchni 53,6 ha o walorach przyrodniczo – 
krajobrazowych w dolinie Piskornicy; 

� zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Górka Lubartowska” obszaru  
w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Górka Lubartowska o pow. 67 ha, obejmującego 
fragment koryta Wieprza, dwa płaty olsów, starorzecza oraz stromą skarpę wysoczyzny. 
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Zgodnie z ustaleniami dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, do czasu ustanowienia powyższych form 
przyrody, obszary te obejmuje się ochroną planistyczną, polegającą w szczególności na: 

− zakazie zmiany stosunków wodnych w granicach wyznaczonych obszarów, 
− zakazie zanieczyszczenia wody i gleb, 
− zakazie lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz składowania odpadów, 
− zakazie niszczenia drzew i innych roślin oraz gleby, 
− zakazie eksploatacji kopalin, 
− zakazie zmiany ukształtowania terenu. 

 
Ponadto w dokumencie Studium proponuje się objęcie ochroną pomnikową: 

� sosnę zwyczajną (Pinus silvestris) na północny-wschód od wsi Brzeźnica Książęca Kolonia,  
� lipę drobnolistną (Tilia cordata), w północno części wsi Brzeźnica Książęca Kolonia,  
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) na północ od cmentarza w Brzeźnicy Książęcej Kolonii 
� klon zwyczajny (Acer platanoides) przy drodze z Niedźwiady do Brzeźnicy Książęcej na skraju 

lasu, 
� dąb szypułkowy (Quercus robur) w lesie na wschód od Niedźwiady,  
� dąb szypułkowy (Quercus robur) w lesie na południe od Zabiela 
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) przy drodze polnej w Berejowie,  
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) w Brzeźnicy Bychawskiej Kolonii, 
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) k/kapliczki w Brzeźnicy Bychawskiej Kolonii,  
� robinię akacjową na stacji kolejowej w Brzeźnicy Bychawskiej,  
� modrzew europejski (Larix europaea) przy drodze w Tarle Kolonii,  
� dąb szypułkowy (Quercus robur) na skraju Lasu Tarleckiego,  
� dąb szypułkowy (Quercus robur) w Lesie Tarleckim,  
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) przy drodze w Pałecznicy,  
� wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) w Górce Lubartowskiej,  
� topolę czarną (Populus nigra) na pastwisku koło Górki Lubartowskiej,  
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) przy drodze w Górce Lubartowskiej, 
� dąb szypułkowy (Quercus robur) w dolinie Piskornicy,  
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) na północ od Górki Lubartowskiej,  
� lipę drobnolistną (Tilia cordata) na północ od Górki Lubartowskiej,  
� grupę drzew w północno-zachodniej części Lasu Pałeckiego, 
� grupę drzew – lipy drobnolistne (Tilia cordata) przy kościele w Brzeźnicy Bychawskiej, 
� grupę drzew przy kościele w Brzeźnicy Książęcej Kolonii – lipy drobnolistne (Tilia cordata), 

klony zwyczajne, kasztanowce zwyczajne, dęby szypułkowe, 
� grupę drzew - lipy (Tilia cordata)we wsi Brzeźnica Książęca Kolonia, 
� grupę drzew na stacji kolejowej w Tarle – lipy drobnolistne (Tilia cordata), topole czarne  

i brzoza brodawkowata, 
� szpaler lip drobnolistnych(Tilia cordata) w Tarle Kolonii, 
� aleję lipowo– kilkadziesiąt lip (Tilia cordata) wzdłuż drogi Klementynów – Górka Lubartowska 

– Leszkowice. 
Do czasu ustanowienia form ochrony przyrody – pomników przyrody, zgodnie z kierunkami 

zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, powyższe drzewa i aleje drzew, wskazane 
zostały do ochrony planistycznej, polegającej na wprowadzeniu zakazów, określonych w przepisach 
prawa adekwatnych do istniejących pomników przyrody.  

W granicach gminy Niedźwiada wskazano korytarze ekologiczne: dolina Wieprza - korytarz 
ekologiczny o randze krajowej, dolina Piskornicy -  łącząca dolinę Wieprza z doliną rzeki Tyśmienicy, 
pełniącej rolę Obszaru Natura 2000 – PLB060004 Dolina Tyśmienicy, lokalny korytarz łąkowo-leśny 
(obejmujący dolinę Strugi oraz Las Pałecki) łączący dolinę rzeki Wieprz z Pojezierzem Łęczyńsko-
Włodawskim. Korytarze ekologiczne obejmuje się ochroną planistyczną ustanawiając wymóg 
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zachowania i kształtowania ich drożności ekologicznej, który oznacza: 
� zakazy: 

− trwałego zainwestowania dolin rzecznych, 
− składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych, lokalizacji wylewisk 

gnojowicy i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt, 
− tworzenia nasypów ziemnych i trwałych ogrodzeń usytuowanych poprzecznie do osi doliny, 
− eksploatacji surowców mineralnych; 

� nakazy: 
− likwidację obiektów destrukcyjnych, 
− poszerzanie (lub wykonywanie) przepustów w przecinających korytarze nasypach drogowych 

umożliwiających migrację flory i fauny; 
� zalecenia: 

− utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu (głównie jako łąki i pastwiska), 
− wprowadzanie kępowej roślinności łęgowej i olsowej, 
− kształtowanie pasmowych struktur przyrodniczych (łąk, zadrzewień), 
− utworzenie pasów roślinności przykorytowej, 
− restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych, 
− zaniechanie odwadniania terenu, 
− prowadzenie dróg po estakadach. 

 

7.2. OCHRONA  ZŁÓŻ KOPALIN 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 r., 
poz. 1232, z późn. zm.) złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu 
ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. Szczegółowe 
zasady gospodarowania złożem kopaliny określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.).  

W granicach gminy Niedźwiada ochronie podlegają udokumentowane złoża kopalin: 
� Górka Lubartowska – złoże piasku,  
� Górka Lubartowska – złoże piasków formierskich, 
� Górka Lubartowska – złoże bursztynów,  
� Górka Lubartowska 685 – złoże piasków budowlanych, 
� Górka Lubartowska 783 – złoże piasków budowlanych, 
� Górka Lubartowska II – złoże piasków budowlanych, 
� Górka Lubartowska IV – złoże piasków, 
� Górka Lubartowska VI – złoże piasków budowlanych, 
� Kolonia Pałecznica – złoże piasków budowlanych, 
� Niedźwiada – złoże mieszanek żwirowo-piaskowych, 
� Kolechowice Nowe – złoże węgla kamiennego, 
� Zapłocie – złoże piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych. 
 

Zgodnie z zapisami projektu dokumentu zmiany studium eksploatacja kopalin powinna 
odbywać się wyłącznie w sposób zorganizowany po spełnieniu następujących warunków: 

− wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− udokumentowania złoża (dotyczy złóż o zasobach szacunkowych i perspektywicznych),  
− uzyskania koncesji od właściwego organu, 
− rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji w kierunku rolnym, leśnym, wodnym lub 

umożliwiającym prowadzenie innej działalności gospodarczej (np. produkcja energii z ogniw 
fotowoltaicznych). 
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7.3. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH  

 
Zlewnie wód powierzchniowych podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 roku z późn. zm.). 
Ochrona obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych polega na zapewnieniu ich jak 
najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi 
biologicznej, w szczególności przez utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie 
wymaganym w przepisach oraz doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami 
poziomu, gdy nie jest on osiągnięty. Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie 
polegającej w szczególności na zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie 
oddziaływania na obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód (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 z dnia 18 lipca 2001 
r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) 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. Na obszarze opracowania znajdują się ujęcia 
wody: w Górce Lubartowskiej, Zabielu, Tarle – Kolonii oraz w miejscowości Niedźwiada Kolonia 
(wyłączone z eksploatacji) i w Brzeźnicy Bychawskiej (pełniące obecnie rolę przepompowni). Ujęcia 
wody posiadają zabezpieczone strefy ochrony bezpośredniej.  

Naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych, jest utrzymanie lub osiągnięcie 
dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej 
cieków. Ochrona zasobów wodnych, w tym osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku 
wynika z założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.,  
a transpozycja jej przepisów do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawy 
Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska. Podstawowymi dokumentami planistycznymi według 
RDW są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań – dla terenu 
województwa lubelskiego jest to „Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły" (M.P. 
2011 nr 49 poz. 549). Osiągnięciu dobrego stanu wszystkich wód mają służyć cele środowiskowe. 
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona, poprawa oraz 
przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, aby osiągnąć dobry stan tych wód. 
Wśród celów środowiskowych dla wód podziemnych wymienia się: zapobieganie dopływowi lub 
ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych; zapobieganie pogarszaniu się stanu 
wszystkich części wód podziemnych; zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych oraz wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.  
W myśl art. 38j 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. 
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W obszarze gminy Niedźwiada wyznaczono 5 jednolitych części wód powierzchniowych, 
wskazane w Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły, przy czym jako zagrożone 
niespełnieniem celów środowiskowych oceniono jednostki: PLRW 2000192479 - Wieprz od Bystrzycy 
do Tyśmienicy i PLRW200017248329 – Piskornica, natomiast jednostki: PLRW20001724749 – Kanał 
K, PLRW20001724754 – Dopływ spod Kolonii Brzeźnica Bychawska oraz PLRW20001724769 – Biłka 
uznane zostały za niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Zachodnia część gminy Niedźwiada położona jest w dolinie rzeki Wieprz i obejmuje obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi raz na 100 lat. W myśl art. 88l ustawy prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia 
zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:  

− wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych; 
− sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód 

oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej doli rzecznych lub służącej do 
wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

− zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót,  
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód, a także utrzymywaniem, 
odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami 
związanymi z nimi funkcjonalnie.  

Od w/w zakazów istnieją odstępstwa, jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią (art. 88l ust. 2).   

 
7.4. TERENY ZAGROŻONE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI 

 
Według wstępnych analiz dotyczących problematyki ruchów masowych przeprowadzonych 

przez Państwowy Instytut Geologiczny na obszarze gminy Niedźwiada wskazano obszary 
predysponowane do występowania ruchów masowych. W projekcie zmiany studium obszary te zostały 
wyłączone spod zabudowy.  
 

7.5. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 
 
Grunty rolne i leśne podlegają ochronie przed nierolniczym i nieleśnym użytkowaniem na 

podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1205). 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 obszarze gminy gleby klasy I-III zajmują powierzchnię ok. 6% użytków rolnych. 
Zakres zmian w projekcie studium nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.  

W myśl zapisów art. 3.2 ww. ustawy, w Studium należy zapewnić ochronę gruntów leśnych,  
do której należy w szczególności: 

� ograniczanie przeznaczania ich na cele nieleśne; 
� zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach 

i produkcji leśnej, powstających 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. 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59,  

z późn. zm.) lasy ochronne uznawane są za szczególnie chronione. Status lasu ochronnego 
(wodochronnego) posiada południowo-wschodnia część Lasu Pałeckiego o pow. 100,23 ha 
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(Zarządzenie MOŚZNiL z dnia 21 sierpnia 1995 r.). Zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach 
ochronnych reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za 
ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337). 
 

7.6. OCHRONA ZABYTKÓW 
 

Działania w zakresie ochrony zabytków reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 4 w/w 
ustawy ochrona zabytków polega m.in. na podejmowaniu działań ochronnych w planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Ochronie i opiece podlegają 
zabytki nieruchome, zabytki ruchome i zabytki archeologiczne, a formami ich ochrony są: wpis  
do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia 
ochrony w dokumentach planistycznych. 

W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie gminy 
Niedźwiada znajduje się park dworski w granicach działki w miejscowości Pałecznica Kolonia (Nr 
rejestru A/776). 
 

Obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków: 
� zespół kościelny w Brzeźnicy Bychawskiej:  

− kościół parafialny p.w. NMP Królowej Anielskiej  (mur.),  pocz. XX w.,  
− dzwonnica – brama (mur. - żel.), pocz. XX w., 
− mur kościelny (mur.) z pocz. XX w., 

� murowana przydrożna kapliczka słupowa z krzyżem (w formie kolumny na cokole) I ćw. XIX w., 
przy drodze Brzeźnica Bychawska – Niedźwiada, 

� murowana przydrożna kapliczka słupowa z XVIII/XIX w., przy drodze Brzeźnica Bychawska – 
Berejów, 

� murowana, przydrożna kapliczka słupowa, 3 ćw. XVIII w., przy d. gościńcu Brzeźnica Bychawska – 
Ostrów Lubelski, 

� murowana przydrożna kapliczka słupowa, 3 ćw. XVIII w. (z prostokątną płyciną ze skrzynką na 
obraz), d. gościniec Brzeźnica Bychawska – Ostrów Lubelski, 

� murowana kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena, przy drodze Brzeźnica Książęca – 
Niedźwiada, 

� drewniana kapliczka przydrożna (typ domkowy) z figurą św. Jana Nepomucena, XIX w., w lesie  
w Górce Lubartowskiej, 

� murowana kapliczka przydrożna, XIX/XX w. w Górce Lubartowskiej, 
� kapliczka w pn. części miejscowości Niedźwiada, przy rozwidleniu dróg do Guśniaka i Gródka. 
 

Obszar gminy został objęty badaniami Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP – 70-82; 71-83; 
72-82). Na obszarze wyznaczono 146 stanowisk archeologicznych. 
 
  Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.) prace inwestycyjne planowane przy obiektach wpisanych do ewidencji zabytków oraz 
w obrębie stanowisk archeologicznych wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 
 

7.7. PODSUMOWANIE 
 

Na obszarze gminy Niedźwiada zinwentaryzowano główne elementy środowiska 
przyrodniczego: 
� Istniejące obiekty i obszary prawnej ochrony przyrody: 
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• pomnik przyrody - lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie Parku dworskiego w Kolonii 
Pałecznica; 

• siedliska przyrodnicze (z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG) – Łęgi wierzbowe 
topolowe, olszowe i jesionowe w dolinie rzeki Wieprz i dolinie cieku Struga; 

• ptaki objęte ochroną (z załącznika I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 
2009/147/WE); 

• stanowiska roślin chronionych i rzadkich oraz gatunki zwierząt chronionych; 
� Projektowane obszary i obiekty wskazane do objęcia ochroną planistyczną do czasu objęcia prawną 

ochroną przyrody:  
• projektowany rezerwat przyrody „Bagno Jezioro”; 
• projektowany użytek ekologiczny „Piskornica”; 
• projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Górka Lubartowska”; 
• proponowane pomniki przyrody – pojedyncze drzewa lub grupy drzew; 

� Inne elementy środowiska objęte ochroną prawną i planistyczną: 
• udokumentowane złoża kopalin; 
• GZWP Nr 407 (Chełm – Zamość); 
• Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP); 
• strefa bezpośredniego zagrożenia wodą stuletnią P = 1%; 
• obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków oraz dobra kultury 

współczesnej; 
• strefa ekspozycji krajobrazu doliny rzeki Wieprz; 

• System przyrodniczy gminy obejmujący: korytarz ekologiczny rangi krajowej – dolina rzeki 
Wieprz, korytarz ekologiczny – dolina Piskornicy, korytarz łąkowo-leśny (w południowej części 
gminy) oraz obszary węzłowe – lasy. 

 

8. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA MIĘDZYNARODOWEGO, 
WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
ZMIANY STUDIUM ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W 
OPRACOWYWANYM DOKUMENCIE 

 
 

Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiada, pomimo jego lokalnego charakteru, wymaga uwzględnienia zasad, 
priorytetów i celów wyznaczonych przez dokumenty o charakterze międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym. Istotne jest to, iż wymagania krajowe w znacznej mierze są spójne z wymaganiami 
ustanowionymi przez Unię Europejską, czy też organizacje międzynarodowe. 
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8.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM I WSPÓLNOTOWYM ICH ODZWIERCIEDLENIE  
W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM  

 

 
Tabela 3. Ocena spójności projektu zmiany Studium z celami społeczno – gospodarczymi 
 i ochrony środowiska w dokumentach strategicznych rangi międzynarodowej 

Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego 
 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium – Kierunki znaczące dla realizacji celów 

EPRP stanowi ramy dla politycznych strategii 
sektorowych mających wpływ na rozwój 
przestrzenny państw członkowskich, a jej 
głównym celem jest przyczynianie się do 
zrównoważonego i trwałego rozwoju 
terytorium europejskiego 

Projekt zmiany studium pozytywnie odpowiada na jeden 
z trzech celów EPRP: ostrożne zarządzanie zasobami 
przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym przez: wskazanie  
do ochrony w planach miejscowych obiektów zabytkowych  
i stanowisk archeologicznych, a przyjęte kierunki rozwoju 
systemów infrastruktury technicznej umożliwiają korzystną 
ewolucję obszarów wiejskich i wpływają na rozwój przestrzenny 

Strategia Lizbońska oraz Strategia Goeteborska 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium – Kierunki znaczące dla realizacji celów 

Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, w tym glebami i przestrzenią 

Spójność projektu Studium ze Strategią przejawia się w zapisach 
dotyczących: ograniczenia zabudowy na glebach wysokich klas 
bonitacyjnych oraz koncentracji układu osadniczego ze względu 
na właściwą obsługę infrastruktury technicznej 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych  
w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium – Kierunki znaczące dla realizacji celów 

Celem Konwencji jest stabilizacja konce-
ntracji gazów cieplarnianych w atmosferze na 
poziomie zapobiegającym niebezpiecznej 
antropogenicznej ingerencji w system klima-
tyczny. Protokół z Kioto nakłada na państwa 
wysokorozwinięte obowiązek redukcji całko-
witej emisji gazów cieplarnianych 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 7.4. Zaopatrzenie w ciepło: 

• eliminacji uciążliwych palenisk węglowych i stosowanie 
do celów grzewczych i bytowych gazu ziemnego lub 
lekkiego oleju opałowego oraz pozyskiwania ciepła ze 
źródeł alternatywnych (biomasa z roślin 
energetycznych, energia solarna, wiatrowa, 
geotermalna), 

− w rozdziale 7.5. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 
• rozwoju gazyfikacji gminy, 

− w rozdziale 7.7. Odnawialne źródła energii: 
wskazania na terenie gminy obszarów rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych 

Konwencja o różnorodności biologicznej 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Celem konwencji jest ochrona różnorodności 
biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej 
elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy 
podział korzyści wynikających z wykorzy-
stywania zasobów genetycznych 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
• zakazu trwałego zainwestowania dolin rzecznych, 
• utrzymania dotychczasowego użytkowania terenu 

(głównie w zakresie łąk i pastwisk), 
• wprowadzania kępowej roślinności łęgowej i olsowej, 
• kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych 

(łąk, zadrzewień), 
• utworzenia pasów roślinności przykorytowej, 
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• restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych, 
• zaniechania odwadniania terenów, 
• wzrostu lesistości, 

− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 
• zachowania najcenniejszych wartości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, wzbogacania 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej 
 oraz siedlisk przyrodniczych 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Celem konwencji jest ochrona gatunków 
dzikich zwierząt i roślin oraz ich siedlisk 
naturalnych, w szczególności gatunków 
zagrożonych i ginących 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.2. Zasady gospodarowania na obszarach  

o dużych walorach przyrodniczych projektowanych  
do objęcia ochroną prawną 
• objęcia ochroną planistyczną obszarów o największych 

wartościach  przyrodniczych projektowanych  
do objęcia ochroną prawną, w tym: projektowanego 
obszaru rezerwatu przyrody „Bagno Jezioro”, 
projektowanego użytku ekologicznego „Piskornica”, 
projektowanych pomników przyrody, 

− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 
środowiska 
• wymogu zachowania i kształtowania drożności 

ekologicznej korytarzy ekologicznych. 

Europejska Konwencja Krajobrazowa 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Głównym celem konwencji jest 
promowanie ochrony, gospodarki  
i planowania krajobrazu poprzez 
identyfikacje własnych krajobrazów oraz 
podnoszenie świadomości społecznej 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 5.1. Rozwój funkcji mieszkaniowych 

• harmonijnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej  
z walorami krajobrazowymi, 

• kształtowania nowego budownictwa na terenie gminy 
w nawiązaniu do tradycji lokalnych, 

• utrzymania tradycyjnego charakteru osadnictwa 
wiejskiego przez możliwość adaptacji i rozwój 
zabudowy zagrodowej we wszystkich miejscowościach 
gminy. 

Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Celem konwencji jest ochrona dziedzictwa 
archeologicznego, jako źródła zbiorowej 
pamięci Europejskiej oraz instrumentu do 
badań historycznych i naukowych. 

 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 4. Kierunki i zasady ochrony wartości 

środowiska kulturowego 
• ochrony zabytków nieruchomych wpisanych  

do rejestru zabytków i ich otoczenia, 
• ochrony zabytków nieruchomych znajdujących się  

w gminnej ewidencji zabytków, 
• ochrony parków kulturowych, 
• sposobu prowadzenia prac ziemnych w obrębie 

wyznaczonych stanowisk archeologicznych. 
 

 



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

 

43 

 

 
Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 

ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska 
naturalnego 

Obszar priorytetowy: Zmiany klimatyczne 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Celem tego priorytetu jest wdrożenie działań 
ograniczających efekt cieplarniany do 
poziomu gwarantującego brak nienaturalnych 
odchyleń w klimacie Ziemi.  

 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 7.4. Zaopatrzenie w ciepło: 

• zasilania kotłowni lokalnych gazem ziemnych  
• eliminacji uciążliwych palenisk węglowych  

i stosowanie do celów grzewczych i bytowych gazu 
ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz 
pozyskiwania ciepła ze źródeł alternatywnych (biomasa 
z roślin energetycznych, energia solarna, wiatrowa, 
geotermalna), 

− w rozdziale 7.5. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 
• rozwoju gazyfikacji gminy, 

− w rozdziale 7.7. Odnawialne źródła energii: 

• wskazania na terenie gminy obszarów rozmieszczenia 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także 
ich stref ochronnych.  

Obszar priorytetowy: Ochrona przyrody i bioróżnorodności 
Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Celem tego priorytetu jest ochrona  
i odtworzenie struktury i funkcjonowania 
naturalnych ekosystemów i powstrzymanie 
utraty bioróżnorodności 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
• zakazu trwałego zainwestowania dolin rzecznych, 
• utrzymania dotychczasowego użytkowania terenu 

(głównie w zakresie łąk i pastwisk), 
• wprowadzania kępowej roślinności łęgowej i olsowej, 
• kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych 

(łąk, zadrzewień), 
• utworzenia pasów roślinności przykorytowej, 
• restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych, 
• zaniechania odwadniania terenów, 
• wzrostu lesistości. 

− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 
• zachowania najcenniejszych wartości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, 
• wzbogacania różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej 
Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zmian na rysunku Studium likwidujących części terenów 
dotychczas przeznaczonych pod zabudowę i zachowujących 
istniejący stan użytkowania gruntów w postaci użytków rolnych, 
zadrzewień i lasów. 

Obszar priorytetowy: Środowisko naturalne 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Celem tego priorytetu jest osiągnięcie takiej 
jakości środowiska, aby poziomy 
zanieczyszczenia (w tym promieniowanie  

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 7.4. Zaopatrzenie w ciepło: 
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i hałas) nie wywierały zagrożenia dla ludzi. • zasilania kotłowni lokalnych gazem ziemnych  
• eliminacji uciążliwych palenisk węglowych  

i stosowanie do celów grzewczych i bytowych gazu 
ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz 
pozyskiwania ciepła ze źródeł alternatywnych (biomasa 
z roślin energetycznych, energia solarna, wiatrowa, 
geotermalna). 

Obszar priorytetowy:  
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Celem tego priorytetu jest dążenie do takiego 
gospodarowania odnawialnymi i 
nieodnawialnymi zasobami środowiska, aby 
ich ilość nie zmniejszyła się poniżej 
określonych limitów 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 

• zachowaniu najcenniejszych wartości środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu,  

• objęciu ochroną planistyczna projektowanych 
obszarów i obiektów chronionych do czasu 
ustanowienia ochrony prawnej, 

• wzbogacaniu różnorodności biologicznej  
i krajobrazowej, 

• ochronie gruntów rolnych przed zmianą  użytkowania 
na cele nierolnicze, 

• prowadzenia eksploatacji kopalin wyłącznie w sposób 
zorganizowany. 

 

8.2. CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
KRAJOWYM I ICH ODZWIERCIEDLENIE W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM  

 
Krajowe cele ochrony środowiska określone są zarówno w ustawach i rozporządzeniach,  

jak i programach strategicznych tworzonych w odniesieniu do  określonych problemów, czy zagadnień 
lub konkretnych przedziałów czasowych. Aktualnie głównym dokumentem o charakterze 
strategicznym jest Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,  
w której przedstawione zostały cele w zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia się 
włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych. 

 
Tabela 5. Ocena spójności projektu zmiany Studium z celami społeczno – gospodarczymi  
i ochrony środowiska w dokumentach krajowych 

 
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 r. 

 
Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

 
Zachowanie bogatej różnorodności 
biologicznej polskiej przyrody na 
różnorodnych poziomach organizacji: na 
poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz 
ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z 
umożliwieniem zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością 
biologiczną. 

 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
• zakazu trwałego zainwestowania dolin rzecznych, 
• utrzymania dotychczasowego użytkowania terenu 

(głównie w zakresie łąk i pastwisk), 
• wprowadzania kępowej roślinności łęgowej i olsowej, 
• kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych 

(łąk, zadrzewień), 
• utworzenia pasów roślinności przykorytowej, 
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 • restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych, 
• zaniechania odwadniania terenów, 
• wzrostu lesistości. 

− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 
• zachowania najcenniejszych wartości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, 
• wzbogacania różnorodności biologicznej  

i krajobrazowej. 
Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zmian na rysunku Studium likwidujących części terenów 
dotychczas przeznaczonych pod zabudowę i zachowujących 
istniejący stan użytkowania gruntów w postaci użytków 
rolnych, zadrzewień i lasów. 

Utrzymanie istniejącej ochrony prawnej 
obszarów i obiektów o wysokich wartościach 
przyrodniczych 
 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
• zakazu trwałego zainwestowania dolin rzecznych, 
• utrzymania dotychczasowego użytkowania terenu 

(głównie w zakresie łąk i pastwisk), 
• restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych, 
• zaniechania odwadniania terenów, 
• wzrostu lesistości, 

− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 
• zachowaniu najcenniejszych wartości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu,  
• objęciu ochroną planistyczna projektowanych 

obszarów i obiektów chronionych do czasu 
ustanowienia ochrony prawnej 

• wzbogacaniu różnorodności biologicznej  
i krajobrazowej 

• ochronie gruntów rolnych przed zmianą  użytkowania 
na cele nierolnicze. 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 
przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem 
bogactwa biologicznego 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
• wzrostu lesistości, 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki 
sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami 
powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 
gospodarki wodnej 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska w obszarze Korytarzy ekologicznych, 
• zakazu trwałego zainwestowania  dolin rzecznych, 
• zakazu składowania odpadów komunalnych, 

przemysłowych i energetycznych, lokalizacji wylewisk 
gnojowicy i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt, 

• zakazu tworzenia nasypów ziemnych i trwałych 
ogrodzeń usytuowanych poprzecznie do osi doliny, 

• zakazu eksploatacji surowców mineralnych; 
• nakazu likwidacji obiektów destrukcyjnych, 
• nakazu poszerzania (lub wykonywania) przepustów  

w przecinających korytarze nasypach drogowych 
umożliwiających migrację flory i fauny, 

• zaniechania odwodniania terenu, 
• zwiększanie zasobów wodnych poprzez rozwój małej 

retencji, 
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• sukcesywną likwidację zabudowy znajdującej się na 
terenach zalewowych, 

• odzyskiwanie powierzchni biologicznie czynnej przez 
likwidację terenów pod sztuczną nawierzchnią 
(placów, składów, targowisk itp.), 

• likwidację śmietnisk, wyrobisk, gnojowisk, złomowisk 
itp., 

• rekultywację koryt rzecznych, głównie przez 
odszlamowanie, 

• poprawę czystości wód między innymi poprzez 
likwidację niekontrolowanych punktów zrzutu ścieków 
(rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej w 
jednostkach osadniczych), 

• zaniechanie odwadniania dolin. 
Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zmian na rysunku Studium likwidujących niezabudowane 
dotychczas tereny projektowanej zabudowy zagrodowej  
i usługowej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 1 % 
prawdopodobieństwie jej wystąpienia. 

Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i 
leśnych zgodnych z zasadami rozwoju 
zrównoważonego 

 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.1. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną 

• ochrony lasu przed nieleśnym użytkowaniem 
• w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
• wzrostu lesistości, 

− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 
• ochronie gruntów rolnych przed zmianą  użytkowania 

na cele nierolnicze. 
Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie   
na rysunku Studium nowych terenów przeznaczonych do 
zalesień. 

Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, 
łąkowych i wodnobłotnych przez czynniki 
antropogeniczne  

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 

• ochronie gruntów rolnych przed zmianą  użytkowania 
na cele nierolnicze. 

Zwiększenie skali rekultywacji gleb 
zdegradowanych i zdewastowanych, 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
• rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji 

kopalin w kierunku rolnym, leśnym, wodnym lub 
produkcyjnym 

• preferowane kierunki rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych, 

• położonych w systemie przyrodniczym gminy i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie: leśne, wodne lub rolne, 

• na pozostałych obszarach- rolne, leśne, produkcyjne 
(np. fotowoltaika); 

Ograniczenie emisji SO2 i NOx z dużych źródeł 
energii.  

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 7.4. Zaopatrzenie w ciepło: 

• zasilania kotłowni lokalnych gazem ziemnych  
• eliminacji uciążliwych palenisk węglowych  

i stosowanie do celów grzewczych i bytowych gazu 
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ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz 
pozyskiwania ciepła ze źródeł alternatywnych 
(biomasa z roślin energetycznych, energia solarna, 
wiatrowa, geotermalna), 

− w rozdziale 7.7. Odnawialne źródła energii: 
• wskazania na terenie gminy obszarów rozmieszczenia 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także 
ich stref ochronnych 

Przywrócenie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych.  
 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 3.3. Kierunki ochrony i kształtowania 

środowiska 
dla ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

• zakaz lokalizacji nowych obiektów gromadzenia 
odpadów bez zapewnienia izolacji podłoża, 

• zakaz odprowadzanie ścieków niedostatecznie 
oczyszczonych do wód podziemnych i gruntu, 

• zakaz lokalizacji obiektów szczególnie niebezpiecznych 
dla jakości wód, 

• tranzytu substancji toksycznych 
dla ochrony zlewni wód powierzchniowych Piskornicy: 

• zwiększenie naturalnej retencyjności terenu, 
• ochrona przed odwodnieniem doliny rzecznej oraz 

pozadolinnych podmokłości, bagien  i torfowisk, 
• eliminacja źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych  

i powierzchniowych, 
• zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska, 
• racjonalnego stosowania nawozów sztucznych  

i chemicznych środków ochrony roślin 
− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju 

• nakaz wyposażenia zwartej zabudowy w systemy 
wodno-kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków do 
oczyszczalni ścieków. Do czasu realizacji zbiorczego 
systemu kanalizacji dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych urządzeń kanalizacyjnych 
spełniających wymogi ochrony środowiska. 

Zorganizowanie systemu preselekcji 
sortowania i odzysku odpadów komunalnych, 
aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 
50 % w stosunku do odpadów wytworzonych w 
gospodarstwach domowych.  
 

Wyznaczony cel został uwzględniony poprzez wprowadzenie  
zapisów dotyczących: 
− w rozdziale 7.3. Gospodarka odpadami   

• porządkowanie gospodarki odpadami na terenie 
gminy – selekcjonowanie z odzyskiem surowców 
wtórnych, sprawny system gromadzenia i wywożenia 
odpadów, 

• zaleca się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 
z ustaleniami „Planu gospodarki odpadami dla 
województwa lubelskiego 2017” przyjętego przez 
Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą Nr 
XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Przeciwdziałanie zagrożeniu utraty 
bezpieczeństwa energetycznego i odpowiednie 
reagowanie na to zagrożenie: 

� dążenie do bardziej spójnej europejskiej 

W projekcie studium odpowiedzią na to zagrożenie jest 
preferencja ekoenergetyki (farma fotowoltaiczna, 
wykorzystywanie biomasy) oraz gazyfikacja gminy. 
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polityki energetycznej, 

� dywersyfikacja kierunków i 
bezpieczeństwa dostaw surowców 
energetycznych. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Infrastruktura energetyczna: 

� dywersyfikacja źródeł energii  

Infrastruktura ochrony środowiska: 

� wspieranie przedsięwzięć związanych 
z: oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem 
wody pitnej wysokiej jakości, 
zagospodarowaniem odpadów i 
rekultywacją terenów zdegradowanych, 
ochroną powietrza, ochroną przed 
hałasem, drganiami i wibracjami, 

� zachowanie i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego. 

− w rozdziale 7.7. Odnawialne źródła energii: 
rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 
kW (farma fotowoltaiczna, wykorzystywanie biomasy). 

− w rozdziale 3.4. Kierunki rozwoju:  
• nakaz wyposażenia zwartej zabudowy w systemy 

wodno-kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków  
do oczyszczalni ścieków 

• zachowanie najcenniejszych wartości środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu,  

• objęcie ochroną planistyczna projektowanych 
obszarów i obiektów chronionych do czasu 
ustanowienia ochrony prawnej 

• wzbogacanie różnorodności biologicznej  
i krajobrazowej 

• ochrona gruntów rolnych przed zmianą  użytkowania 
na cele nierolnicze. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, 
 Obszary Wiejskie 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu Studium Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji celów 

Odpowiedź na zmiany klimatyczne 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego: 

� restrukturyzacja źródeł zaopatrzenia w 
energię i lepsze jej wykorzystanie, 

� zapewnienie komplementarnego wsparcia 
polityki energetycznej w oparciu o 
nowoczesne technologie,  

� działania zwiększające bezpieczeństwo 
energetyczne kraju, 

− w rozdziale 7.7. Odnawialne źródła energii: 
rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 
kW (farma fotowoltaiczna, wykorzystywanie biomasy). 

− w rozdziale 7.4. Zaopatrzenie w ciepło: 
• zasilanie kotłowni lokalnych gazem ziemnych,  
• eliminacja uciążliwych palenisk węglowych  

i stosowanie do celów grzewczych i bytowych gazu 
ziemnego lub lekkiego oleju opałowego oraz 
pozyskiwania ciepła ze źródeł alternatywnych 
(biomasa z roślin energetycznych, energia solarna, 
wiatrowa, geotermalna). 

 

9. OCENA ZGODNOŚCI AKTUALNEGO UZYTKOWANIA  
I ZAGOSPODAROWANIA Z UWARUNKOWANIAMI ŚRODOWISKOWYMI 

 

  Analizując obecny stan zagospodarowania obszaru gminy Niedźwiada można dostrzec szereg 
cech wskazujących na jego rozwój i użytkowanie w zgodzie z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi.  
  Rolniczy charakter gminy determinuje do wykorzystania najbardziej urodzajnych gleb do tego 
rodzaju użytkowania. Takie zagospodarowanie uznaje się za zgodne z przyrodniczymi 
uwarunkowaniami. Gleby o najwyższej III klasie bonitacyjnej generalnie pozostają w użytkowaniu 
rolniczym.  

Rozmieszczenie przestrzenne sieci osadniczej na terenie gminy, w kontekście zasobów 
środowiska przyrodniczego, można uznać za harmonijne. Nie stwierdzono powszechnie występującego 
zjawiska presji zabudowy na tereny szczególnie cenne przyrodniczo i krajobrazowo (m.in. lasy, 
korytarze ekologiczne, strefa ekspozycji krajobrazu). Korzystne pozostaje przestrzenne położenie 
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głównych jednostek osadniczych w odniesieniu do warunków lokalnych, takich jak: rzeźba terenu, 
głębokość zalegania wód gruntowych, rodzaju podłoża, struktury hydrograficznej gminy oraz 
topoklimatu. Głównie grzbietowe położenie wsi zapewnia im dobre warunki sanitarno – klimatyczne. 
Lokalizacja jednostek osadniczych uwzględnia z reguły uwarunkowania wodne, gdyż zabudowa skupia 
się na obszarach, gdzie wody gruntowe występują poniżej 2 m p.p.t. W miejscowości Górka 
Lubartowska część zabudowy zlokalizowana została na obszarze płytkiego występowania wód 
gruntowych (1,5 – 2,0 m p.p.t.). Rozwój sieci osadniczej opiera się także na uwarunkowaniach 
geologiczno-inżynierskich. Niekorzystne warunki budowlane występują na obszarach o gruntach 
nienośnych (organicznych) i słabonośnych spoistych i małospoistych. Rejony niekorzystne są 
generalnie wolne od zabudowy i obejmują obszary obniżeń dolinnych, które wyściełane są torfami, 
murszami i osadami mułowo-torfowymi. Grunty słabonośne występują także na zachód i północny-
wschód od miejscowości Niedźwiada i Niedźwiada Kolonia. Są to gleby pochodzenia organicznego  
i użytkowane głównie jako łąki.  
  Przestrzenny układ zabudowy w poszczególnych miejscowościach wykazuje stosunkową 
zwartość. Tę cechę osadnictwa należy utrzymać. Pozwala to ograniczyć inwazyjne zagospodarowanie 
terenów i ogranicza rozczłonkowania funkcji rolniczych i przyrodniczych. Zwartość osadnictwa ułatwia 
obsługę komunikacyjną i uzbrojenie techniczne terenów, ale przede wszystkim ogranicza zasięg 
antropopresji na środowisko. 

 

10. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA 
FUNKCJONOWANIE I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 
planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego. Ze względu na ogólność zapisów studium, wskazanie w projekcie dokumentu rodzaju 
preferowanych funkcji przypisanych poszczególnym terenom, bez sprecyzowania informacji odnośnie 
parametrów przedsięwzięć, powodują, że ocena skutków oddziaływania ustaleń projektu dokumentu 
na środowisko może być obarczona błędem, a wpływ projektowanych w projekcie dokumentu zmian 
uznaje się za prawdopodobny. 

Na potrzeby identyfikacji potencjalnego wpływu na środowisko przyjęto, iż projektowane 
funkcje wiązać się będą z zajęciem terenu pod zabudowę kubaturową i niezbędny dla jej obsługi układ 
komunikacyjny oraz z oddziaływaniem na etapie funkcjonowania.  

Projekt zmiany Studium nie wyklucza lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 
poz. 1397 z późn. zm.). Realizacja tego typu przedsięwzięć nie oznacza jednak wystąpienia znaczących 
oddziaływań na środowisko, lecz kwalifikuje tego typu przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko (w myśl 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 24 października 2013 roku Dz. U. poz. 1235) m.in. w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena na tym etapie 
ma charakter bardziej szczegółowy, ponieważ znane są wtedy dokładne parametry przedsięwzięć.  
Na etapie strategicznej oceny przeprowadzanej na potrzeby zmiany Studium, możliwe jest jedynie 
wstępne oszacowanie wpływu na środowisko, w tym na obszary chronione (obszar NATURA 2000), 
potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego znaczącego negatywnego oddziaływania. 

Poniżej dokonano oceny możliwych skutków środowiskowych wywołanych realizacją 
poszczególnych ustaleń w dokumencie Studium:  
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� Zmiana przeznaczenia terenów Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” i terenów 
okołolotniskowych na teren Wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości „Niedźwiada – 
Ostrówek” obejmującej:  

• tereny inwestycyjne zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wewnętrznym systemem komunikacji (P/U), 

• tereny zabudowy usługowo-logistycznej (UL), 
• tereny eksploatacji złóż kopalin (PE) – bursztynu i piasku wraz z infrastrukturą techniczną,  

w tym wewnętrznym systemem komunikacji, 
• odcinki dróg publicznych. 

Na terenach przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację złóż kopalin (PE) nastąpi duża 
ingerencja w środowisko przyrodnicze. Negatywne oddziaływania na środowisko będą wynikać z robót 
udostępniających złoże oraz działań eksploatacyjnych, co wiąże się m.in. z zniszczeniem warstwy 
glebowej na tym terenie wraz z szatą roślinną i całkowitym przeobrażeniem powierzchni ziemi oraz   
emisją pyłów, emisją zanieczyszczeń i hałasu z pracujących maszyn i urządzeń transportu 
technologicznego, transportu kołowego i kolejowego oraz z powstawaniem odpadów z procesów 
technologicznych.  Eksploatacja surowców naturalnych może także powodować zmiany stosunków 
wodnych na terenach sąsiednich związane z powstawaniem leja depresyjnego. Działalność górnicza 
może powodować negatywne zmiany krajobrazu związane z lokalizacją na tym terenie hałd. Wielkość 
zmian w środowisku uzależniona jest od ostatecznego zasięgu terenu eksploatacji. W przypadku 
eksploatacji bursztynu metodą hydrauliczną, polegającą na wypłukiwaniu bursztynu za pomocą 
otworów hydraulicznych, należy spodziewać się dużego zapotrzebowania na wodę.  

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. wydobywanie kopalin ze złoża metodą 
odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha (§2, pkt 27, lit. a).  

Na etapie realizacji projektu zmiany studium trudno jest przewidzieć wpływ zabudowy 
produkcyjno-usługowej, a także zabudowy usługow0-logistycznej na stan środowiska, co zależeć będzie 
od rodzaju prowadzonej działalności. Nie można wykluczyć pogorszenia warunków aerosanitarnych  
i akustycznych w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowych inwestycji. W wyniku realizacji inwestycji 
oraz uzbrojenia terenów nastąpi częściowa, lokalna niwelacja terenów oraz zniszczenie struktury 
wierzchniej warstwy pokrywy glebowej. W stanie obecnym są to w przewadze tereny otwarte, 
użytkowane rolniczo. Nowe zainwestowanie spowoduje ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej 
oraz zniszczenie istniejącej szaty roślinnej i uszczuplenie siedlisk bytowania fauny. Może nastąpić także 
pośrednie niszczenie szaty roślinnej na terenach bezpośrednio przyległych do zainwestowania 
(budynki, pasy drogowe, parkingi, place utwardzone) poprzez podsuszanie w wyniku zwiększenia 
powierzchni nieprzepuszczalnych. Inne skutki dla środowiska wynikające z wprowadzenia nowych 
funkcji to: emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z ogrzewnictwa i komunikacji oraz 
działalności przemysłowo – usługowej, emisja hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, powstawanie 
ścieków i odpadów komunalnych, a także odpadów pochodzących z działalności przemysłowej  
i usługowej. W związku z projektowanym zagospodarowaniem nastąpi wzrost ruchu komunikacyjnego, 
a co za tym idzie jego oddziaływania (emisja zanieczyszczeń powietrza, emisja hałasu). Będzie to ruch 
proporcjonalny do funkcji dróg, potencjalnie mogący stwarzać istotne uciążliwości z uwagi na jego 
ponadlokalny charakter. 

Budowa obiektów produkcyjnych, czy też urządzeń energetyki odnawialnej może negatywnie 
wpłynąć na walory rolniczego krajobrazu. Obiekty takie, z uwagi na znaczne gabaryty oraz odmiennej 
od dominującej na obszarze gminy formie konstrukcyjnej zabudowy mogą znacznie wyróżniać się  
w krajobrazie, tworząc element dysharmonijny. W celu zminimalizowania negatywnych skutków 
krajobrazowych wskazane jest stosowanie odpowiednich do istniejącego zagospodarowania terenu 
kolorów oraz stosowanie innych zabiegów kompozycyjnych, jak np. obsadzanie terenu wysoką zielenią 
izolacyjną. 
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� Wprowadzenia obszaru rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrownia fotowoltaiczna (E) w miejscowości 
Niedźwiada Kolonia. 

Zmiana Studium dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznych na terenach rolnych 
położonych na wschód od miejscowości Niedźwiada Kolonia. Eksploatacja projektowanej farmy 
fotowoltaicznej nie będzie się wiązała z naruszeniem standardów jakości środowiska. Na etapie 
eksploatacji elektrownia słoneczna jest inwestycją w pełni ekologiczną. Jej praca nie wiąże się  
z powstawaniem odpadów, hałasu, czy też wibracji. Potencjalnie negatywne oddziaływania 
projektowanego przedsięwzięcia wystąpią w czasie budowy inwestycji i związane są z przekształceniem 
powierzchni ziemi. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej, z uwagi na zajęcie znacznej powierzchni 
terenu – 5,6 ha, mogą być postrzegane jako negatywny element w monotonnym krajobrazie rolniczym. 

 Z uwagi na przeznaczenie pod lokalizacje elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni terenu 
powyżej 1 ha prawdopodobne staje się zakwalifikowanie planowanej inwestycji do przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko.  

Z punktu widzenia ochrony środowiska, w porównaniu do produkcji energii elektrycznej  
w oparciu o paliwa kopalne, każdy kW instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczędzić: 
� do 16 kg NOx i 9 kg SOx, 
� od 600 do 2300 kg CO2, w zależności od składu paliwa i natężenia promieniowania słonecznego. 

 
 

� Wprowadzenia nowych terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej (M) w miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia i Brzeźnica Bychawska  
Kolonia. 
 

Nowe tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej obejmują jedynie korektę granic 
istniejących obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Powierzchnia nowych terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, obejmuje niespełna 13 ha, co w skali istniejących terenów o takiej funkcji ma znaczenie 
marginalne. Cześć z wyznaczonych terenów dotyczy terenów już zabudowanych lub planowanych  
do zabudowania w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym  
w 2005 r.  

Negatywnym skutkiem dla środowiska wynikającym z powyższej zmiany będzie zubożenie 
powierzchni biologicznie czynnej w wyniku zabudowy terenów dotychczas niezainwestowanych  
i użytkowanych rolniczo. W wyniku prac budowlanych przy realizacji planowanych inwestycji nastąpi 
degradacja powierzchni ziemi, zniszczenie siedlisk roślin, a praca maszyn budowlanych może 
powodować okresowy wzmożony hałas i emisję zanieczyszczeń.  

Wprowadzenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej będzie także skutkowało niewielkim 
zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków oraz odpadów, co jest nieuniknionym 
efektem rozwoju osadnictwa. Projekt zmiany Studium ustala zasady gospodarki odpadami oraz zasady 
ochrony wód, gleb i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami, których zachowanie będzie 
gwarancją dbałości o czystość środowiska i niekolizyjności nowej zabudowy z uwarunkowaniami 
środowiskowymi. 
 
 
� Zmiany funkcji terenu przemysłu i składów, związanych z budową portu lotniczego na teren 

zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW w zakresie przetwarzania 
biomasy i fotowoltaiki w miejscowości Tarło (P/E). 

Należy przypuszczać, iż skutki środowiskowe realizacji powyższych inwestycji byłyby zbliżone 
do tych, jakie powstałyby na skutek realizacji obiektów przemysłowych i składowych związanych  
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z funkcjonowaniem portu lotniczego. Zmianą w stosunku do ustaleń obowiązującego Studium jest 
umożliwienie na powyższym terenie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW w zakresie przetwarzania biomasy i fotowoltaiki. 

Lokalizacji obiektów i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy 
przekraczającej 100 kW w zakresie fotowoltaiki i biomasy na wskazanych terenach w Tarle realizuje 
jeden z kierunków rozwoju funkcji produkcyjnych na terenie gminy, jakim jest energetyka odnawialna. 
Jak już wcześniej wspomniano, elektrownia słoneczna jest inwestycją w pełni ekologiczną i jej praca 
generalnie nie wiąże się z powstawaniem uciążliwości dla środowiska. Wpływ na środowisko inwestycji 
wytwarzające energię z biomasy – biogazownie, spalarnie biomasy, jest trudny do oszacowania i będzie 
możliwy dopiero na etapie przedrealizacyjnym, w trakcie przeprowadzenia procedury oceny 
oddziaływania inwestycji na środowisko, w którym oceniane będą konkretne rozwiązania 
technologiczne. Podobnie jak w przypadku terenu lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej  
w miejscowości Niedźwiada Kolonia,  prawdopodobne jest zakwalifikowanie planowanych inwestycji, 
zarówno w zakresie produkcji energii z biomasy, jak i z energii słońca, do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.  

 
� Lokalizacja projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV relacji Lublin Wschód 

(Bogdanka) – Siedlce – Ujrzanów. 

 Projektowania linia energetyczna wynika z planów rozwoju KSE i uwzględniona została  
w sporządzanej obecnie zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 
Projekt jej realizacji związany jest z planowaną elektrownią węglową w okolicach Kopalni Węgla 
Kamiennego w Bogdance. Prace ziemne przy budowie linii energetycznej będą wiązały się z ingerencją 
w wierzchnią warstwę pokrywy glebowej. W trakcie funkcjonowania linii elektroenergetycznej 
emitowane będzie pole elektromagnetyczne o wartościach szkodliwych dla człowieka, określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z zapisami zawartymi  
w rozporządzeniu, dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektroenergetycznego o częstotliwości 50 
Hz dla miejsc dostępnych dla ludzi wynoszą: dla składowej elektrycznej 1 kV/m i dla składowej 
magnetycznej 60 A/m. Natężenie pola elektrycznego w otoczeniu linii zależy głównie od napięcia linii, 
a od linii 400 kV niebezpieczne pole występuje w pasie o szerokości ok. 32 m.  

 

� Lokalizacja projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 KV dla zasilania terenów 
zabudowy wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości. 

 Projektowania linia energetyczna 110 kV wynika z potrzeby zapewnienia zaopatrzenia  
w energię elektryczną wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości. Linia przebiegać będzie  
od planowanej na terenie miasta Lubartów stacji GPZ Lubartów 2 do planowanej na terenie gminy 
Ostrówek stacji GPZ. Prace ziemne przy budowie linii energetycznej będą wiązały się z ingerencją  
w wierzchnią warstwę pokrywy glebowej. W trakcie funkcjonowania linii elektroenergetycznej 
emitowane będzie pole elektromagnetyczne o wartościach szkodliwych dla człowieka, określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z zapisami zawartymi  
w rozporządzeniu, dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektroenergetycznego o częstotliwości 50 
Hz dla miejsc dostępnych dla ludzi wynoszą: dla składowej elektrycznej 1 kV/m i dla składowej 
magnetycznej 60 A/m. Natężenie pola elektrycznego w otoczeniu linii zależy głównie od napięcia linii, 
a od linii 110 kV niebezpieczne pole może wystąpić w pasie o szerokości ok. 8 m. 
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� Wyznaczenie przebiegu nowego odcinka projektowanej linii elektroenergetycznej 15 kV. 

 Wyznaczona na rysunku Studium, w północno-zachodniej części gminy, linia stanowi 
przedłużenie planowanych linii 15 kV, których zadaniem będzie w szczególności zaopatrzenie  
w energię elektryczną terenów zabudowy wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości.   
W dokumencie nie określa się, czy planowany odcinek linii elektroenergetycznej będzie linią 
napowietrzną, czy kablową. Lokalizacja linii kablowej podziemnej będzie wiązała się z wykonaniem 
prac ziemnych polegających na realizacji wykopu, a następnie - po ułożeniu linii, jego zasypaniu.  
W przypadku linii napowietrznej prace ziemne będą ograniczone do usadowienia słupów 
energetycznych. W trakcie funkcjonowania linii elektroenergetycznej emitowane będzie pole 
elektromagnetyczne o wartościach szkodliwych dla człowieka, określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. 
U. Nr 192, poz. 1883). Należy zauważyć, że w Studium dopuszcza się realizację innych, nie 
wyznaczonych linii energetycznych 15 kV, zasilających tereny zabudowy. 

� Wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zalesienie w miejscowości Niedźwiada. 

Wprowadzenie do projektu studium nowych terenów przeznaczonych do zalesienia, w aspekcie 
niskiej lesistości gminy w skali województwa, jest działaniem korzystnie wpływającym na poprawę 
struktury przyrodniczej gminy, a przez to zwiększającym jej potencjał ekologiczny. 

� Likwidacja części projektowanych terenów zabudowy usług okołolotniskowych, terenu lotniska, 
obiektów infrastruktury i określenia nowego przeznaczenia, zgodnie z istniejącym stanem 
użytkowania terenów (użytki rolne, lasy i zadrzewienia). 

Powyższa zmiana, dokonywana na obszarze ok. 30 ha, korzystnie wpłynie na kształt i ochronę 
środowiska gminy. W wyniku zmiany kierunku zagospodarowania i użytkowania nie powstanie 
zabudowa, której realizacja i funkcjonowanie stanowiłoby potencjalne zagrożenie dla środowiska. 
Utrzymanie istniejącego zagospodarowania, w postaci lasów, zadrzewień i użytków rolnych, wzmocni 
trwałość systemu przyrodniczego gminy. Ponadto tereny te pełnić mogą funkcję buforu izolacyjnego  
od planowanych terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej wielofunkcyjnej trefy rozwoju 
przedsiębiorczości. 

� Likwidacja w miejscowościach Górka Lubartowska i Pałecznica Kolonia terenów projektowanej 
zabudowy zagrodowej i usługowej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 1% 
prawdopodobieństwie jej wystąpienia. 

Podstawowym celem powyższej zmiany jest ograniczenie skutków wystąpienia powodzi  
w dolinie rzeki Wieprz. Obecnie tereny te stanowią użytki zielone. Dopuszczenie realizacji zabudowy 
zagrodowej oraz usługowej zgodnie z dotychczasowymi zapisami Studium stanowić mogłoby 
zagrożenie dla środowiska, w tym życia i zdrowia ludzi. 

 
� Wprowadzenie zapisów dotyczących ochrony dóbr kultury współczesnej. 

 

Projekt zmiany studium obejmuje ochroną planistyczną obiekty kultu religijnego, nadając im 
status dóbr kultury współczesnej. Objęcie ochroną obiektów kościołów w Brzeźnicy Bychawskiej, 
Brzeźnicy Książęcej, Tarle oraz Niedźwiadzie przyczyni się do szczególnej dbałości o budynki wraz z ich 
otoczeniem, które w wiejskim krajobrazie stanowią wyróżniający się element architektury i pełniący 
istotną rolę w lokalnym życiu społecznym, związanym nie tylko z kultem religijnym, ale także  
z działalnością kulturotwórczą. 
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11. ANALIZA I OCENA SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU 
STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

 
 Środowisko przyrodnicze gminy podlega nieustannym przemianom w wyniku procesów 
naturalnych oraz antropogenicznych. Pierwsze z tych procesów są praktycznie niezależne od człowieka, 
natomiast proces antropogenicznych zmian środowiska jest zjawiskiem kontrolowanym lecz 
nieuchronnym, polegającym na przysposabianiu środowiska dla potrzeb egzystowania człowieka. 
Analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań na środowisko projektowanych zmian w dokumencie 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada 
przeprowadzono identyfikując prawdopodobne skutki środowiskowe.  

Punktem odniesienia był istniejący stan środowiska, w rejonie lokalizacji projektowanych 
funkcji. Dodatkowo porównano prawdopodobne skutki środowiskowe wynikłe z realizacji ustaleń 
projektu dokumentu zmiany studium z tymi, które prawdopodobnie zaistniałyby na skutek realizacji 
obecnie obowiązującego dokumentu Studium.  

W niniejszym rozdziale, jak i w następnych nie uwzględniono skutków realizacji ustaleń 
projektu dokumentu o wymiarze skutków pozytywnych, które wiążą się z: 
− likwidacją części projektowanych terenów zabudowy usług okołolotniskowych, terenu lotniska, 

obiektów infrastruktury i określenia nowego przeznaczenia, zgodnie z istniejącym stanem 
użytkowania terenów (użytki rolne, lasy i zadrzewienia), 

− likwidacją w miejscowościach Górka Lubartowska i Pałecznica Kolonia terenów projektowanej 
zabudowy zagrodowej i usługowej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 1% 
prawdopodobieństwie jej wystąpienia. 

Ustalenia powyższe są zgodne z istniejącym stanem użytkowania terenów, a zatem realizacja 
ustaleń studium nie będzie wywoływała zmian w istniejącym stanie środowiska. 
 

Poniżej przedstawiono analizę i ocenę przewidywanych skutków oddziaływania na 
poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie i życie ludzi, będących rezultatem realizacji projektu 
zmiany Studium. W toku analiz i ocen uwzględniono działania prowadzące do minimalizacji 
potencjalnych negatywnych oddziaływań.  
 

11.1. ZMIANY W OBRĘBIE POWIERZCHNI ZIEMI 

 
Realizacja ustaleń zmiany Studium spowoduje przekształcenia powierzchni ziemi, które 

obejmować będą: 
� zmiany sposobu użytkowania gruntów; 
� zmiany ukształtowania powierzchni terenu. 

Ustalenia projektu zmiany studium wprowadzając nowe zainwestowanie na terenach 
dotychczas użytkowanych rolniczo spowodują trwałe przekształcenie powierzchni glebowej. Skala 
ubytku powierzchni biologicznie czynnej będzie wynikać głównie z nowego zagospodarowania terenów 
pod zabudowę produkcyjną, usługową i mieszkaniową. Zmiany ukształtowania powierzchni terenu 
związane będą z pracami budowlanymi (wykopy pod fundamenty budynków, budowa dróg, czy miejsc 
parkingowych, nasypy pod drogi). 

Główną przyczyną zmian w obrębie powierzchni ziemi jest powierzchniowa eksploatacja 
kopalin. Zakres przeznaczenia obszaru Wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości 
„Niedźwiada-Ostrówek”  obejmuje eksploatację kopalin – bursztynu i piasku. Eksploatacja kopalin 
może spowodować rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie wyrobisk oraz zmiany  
w pionowym ukształtowaniu rzeźby terenu. W związku z powyższym, bardzo istotne jest odpowiednie 
przygotowanie procesu wydobycia, a także właściwa rekultywacja po zakończonej eksploatacji, zgodnie 
z ustalonym kierunkiem rekultywacji. Na obecnym etapie prac, brak jest informacji dotyczących 
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sposobu eksploatacji bursztynu. Teoretycznie złoża bursztynu mogą być eksploatowane sposobem 
podziemnym, odkrywkowym i otworowym. Rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności 
określony zostanie w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, poprzedzonej decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach. Koncesja określi również wymagania dotyczące eksploatacji,  
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. Lokalizacja 
przedsięwzięcia oraz zakres prowadzonych prac nie wskazują na możliwość wystąpienia ruchów 
masowych ziemi (osuwanie, obrywy) pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z przepisami 
branżowymi i dostosowaniem do udokumentowanych lokalnych warunków gruntowo – wodnych. 
 
Wnioski: 
Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium spowoduje trwałą deformację powierzchni 
terenu w obszarze przeznaczonego pod eksploatację złóż kopalin. Na pozostałych 
terenach nastąpi jedynie lokalna niwelacja terenów w celu umożliwienia wprowadzenia 
zabudowy i będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, występującym na etapie budowy.  

 

11.2. ZMIANY W HYDROSFERZE 
 

Wrażliwość wód na zanieczyszczenia zależy m.in.: od głębokości występowania warstw 
wodonośnych, zdolności adsorpcyjnych pokrywy glebowej, a także rodzaju i ilości zanieczyszczeń.  

Zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego może nastąpić na etapie realizacji prac 
inwestycyjnych dopuszczonych ustaleniami zmiany studium. Najbardziej narażone na zanieczyszczenia 
są rzeki: Wieprz, Biłka oraz Dopływ spod Kolonii Niedźwiada, z uwagi na bliskie ich sąsiedztwo  
z obszarem planowanej strefy wielofunkcyjnego rozwoju przedsiębiorczości, na której lokalizowane 
będą zakłady produkcyjne. Lokalizacja takich obiektów może wiązać się z ryzykiem wystąpienia awarii 
wywołującej skutki środowiskowe, w tym bezpośrednie zanieczyszczenie wód lub przez spływy 
powierzchniowe z zanieczyszczonych gruntów. Istotne zmiany warunków hydrologicznych może 
wywoływać eksploatacja złóż kopalin, przy odkrywkowej eksploatacji wielkopowierzchniowej. 
Eksploatacja złoża może wpłynąć niekorzystnie na wody podziemne. Powstanie wyrobiska może 
spowodować utworzenie leja depresji na obszarze sąsiadującym z obszarem górniczym. Na obecnym 
etapie trudno jest jednak przewidzieć wielkość skutków eksploatacji na wody podziemne, gdyż 
uzależnione jest to od zasięgu eksploatacji. Zjawisko leja depresyjnego i z tym związana zmiana 
warunków hydrologicznych może skutkować pogorszeniem warunków życia ekosystemów. Dodatkowo 
potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych związane jest z przedostawaniem się do podłoża 
substancji ropopochodnych z silników maszyn wykorzystywanych do wydobycia złoża. Sytuacja taka 
może zaistnieć w przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i pojazdów pracujących na terenie 
kopalni oraz w przypadku wystąpienia awarii. Krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wody może nastąpić 
także w wyniku realizacji innych prac budowlanych przewidzianych do realizacji w dokumencie zmiany 
Studium (zabudowa mieszkaniowa, infrastruktura niezbędna do wyposażenia terenów przeznaczonych 
pod zainwestowanie). 

Zagospodarowanie przestrzenne gminy przewidziane w projekcie zmiany studium na nowych 
terenach przyczyni się do wzrostu zużycia wody oraz produkcji ścieków. Zachowując określone  
w dokumencie zasady zagospodarowania w zakresie poboru wody, oczyszczania ścieków  
oraz gospodarki odpadami, nie powinny wpłynąć negatywnie na środowisko. Wydajność istniejących 
na terenie gminy Niedźwiada ujęć wody w miejscowości Górka Lubartowska, Tarło Kolonia i Zabiele 
znacznie przewyższa aktualne zapotrzebowanie. Dla planowanej strefy rozwoju przedsiębiorczości 
przewiduje się możliwość budowy ujęcia wody powierzchniowej na rzece Wieprz. Podobnie 
maksymalna przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków jest wyższa niż obecnie jest 
wykorzystywana. Projekt zmiany studium zakłada obsługę nowych terenów inwestycyjnych  
z istniejących systemów wodno-kanalizacyjnych, natomiast przy założeniu realizacji przemysłu 
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wodochłonnego i wytwarzającego ścieki przemysłowe możliwa jest realizacja nowych ujęć wody  
i przemysłowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarze strefy przedsiębiorczości.  

Przewiduje się, że realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie powodowała uniemożliwienia 
spełnienia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, 
określonych w „Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” wynikających z Ramowej 
Dyrektywy Wodnej oraz działu III ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tj.: nie będzie 
powodowała przekroczenia wartości granicznych wybranych wskaźników jakości biologicznej  
i fizyczno-chemicznej wód. 
 
Wnioski: 
Zmiany jakościowe i ilościowe wód podziemnych i powierzchniowych będą wynikiem: 
eksploatacji kopalin, prac ziemnych oraz funkcjonowaniem nowej zabudowy. 
 

11.3. ZMIANY WARUNKÓW AEROSANITARNYCH 
 

Obecnie tło zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiada kształtują źródła antropogeniczne, 
w tym zwłaszcza emisja powierzchniowa rozproszona pochodząca z palenisk domowych w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Jest bardzo prawdopodobne, iż mimo wyznaczenia 
nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową, usługową i przemysłową, emisja 
rozproszona będzie coraz mniej uciążliwa, z uwagi na gazyfikację gminy, co zakłada projekt zmiany 
Studium.  

Eksploatacja złóż kopalin może powodować emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Będą 
one miały charakter niezorganizowany i powstaną bezpośrednio w toku prac wydobywczych. Emisja ta, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia  
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pod warunkiem że zostaną dotrzymane standardy 
jakości powietrza. Wielkość emisji zanieczyszczeń uzależniona będzie od skali eksploatacji. Niemniej 
jednak ocenia się, iż będzie to emisja o wymiarze lokalnym ograniczonym przestrzennie do źródeł 
emisji i ich najbliższego sąsiedztwa, ustająca z chwilą zaprzestania pracy przez zastosowane urządzenia 
i środki transportu. Należy sądzić, iż nie nastąpi pogorszenie istniejących warunków pod względem 
czystości powietrza, gdyż na terenie objętym planowaną inwestycją, prowadzona jest dotychczas 
intensywna działalność rolnicza, która również wiąże się ze znaczną emisją gazów spalinowych  
i zapyleniem, zwłaszcza w okresach natężonych prac polowych (żniwa, orka, zasiew) oraz emisją innych 
szkodliwych substancji związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, czy też nawozów 
syntetycznych. 

Wpływ w pełni zainwestowanej Wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości 
„Niedźwiada - Ostrówek” na jakość powietrza będzie porównywalny do tego, jaki zaistniałby w sytuacji 
zrealizowania zapisów aktualnie obowiązującego studium, dotyczących budowy i funkcjonowania 
Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada”. Pogorszenie jakości środowiska może wynikać  
ze wzrostu liczby emitorów na obszarze gminy, w wyniku funkcjonowania nowych zakładów 
produkcyjnych. Na obecnym etapie określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń nie jest możliwe, z uwagi 
na brak sprecyzowanych informacji odnośnie rodzaju działalności gospodarczej. Na terenach  
o przemysłowo – usługowym przeznaczeniu mogą być zlokalizowane przedsięwzięcia zaliczane  
do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikujących tego typu przedsięwzięcia 
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W decyzjach zostaną określone, wymagające 
dotrzymania, dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych emitorów.  

Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu spowoduje zwiększenie emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych z uwagi na wprowadzenie ruchu związanego z obsługą wielofunkcyjnej strefy  
rozwoju przedsiębiorczości. 
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Zanieczyszczenia związane z ruchem komunikacyjnym najbardziej odczuwalne mogą być  
w obrębie strefy rozwoju przedsiębiorczości i na odcinkach dróg do niej prowadzących. Zewnętrzne 
powiązanie komunikacyjne strefy inwestycyjnej z drogą S19 – poprzez odcinek planowanej drogi klasy 
GP, pozwoli na ograniczenie uciążliwego ruchu w miejscowości Górka Lubartowska. 

 Pozytywny wpływ na warunki aerosanitarne ma rozwój energetyki opartej na OZE, w tym 
produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki. Budowa farmy fotowoltaicznej na obszarze gminy będzie 
miała oczywiście znikomy pozytywny wpływ na jakość środowiska lokalnego, ale w skali kraju 
przyczyni się do zwiększenia udziału produkcji „czystej” energii elektrycznej. 

Wnioski: 
Zmiany jakościowe powietrza atmosferycznego będą wynikiem: funkcjonowania 
nowych obiektów produkcyjnych, usługowych i mieszkalnych oraz pracy maszyn przy 
realizacji eksploatacji kopalin i prac budowlanych, wzmożonego ruchu 
komunikacyjnego (emisja zanieczyszczeń do powietrza) oraz rozwoju energetyki OZE  
(zmiany pozytywne). 
 

11.4. ZMIANY W KLIMACIE LOKALNYM 
 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie miała znaczącego wpływu na zmianę lokalnego 
klimatu. W przypadku lokalizacji na terenach dotąd niezainwestowanych nowej zabudowy, zmiany 
klimatu lokalnego będą spowodowane zmianą bilansu cieplnego powierzchni. Wyraża się to lokalnym 
wzrostem temperatur powietrza (w porównaniu do terenów niezabudowanych) oraz wzrostem 
dobowych amplitud temperatury powietrza. W obrębie wprowadzenie dodatkowych terenów 
zainwestowanych oraz zalesionych w minimalnym stopniu mogą zmienić się warunki termiczno-
wilgotnościowe i anemologiczne. Te skumulowane zmiany będą minimalne, o charakterze lokalnym.  

Zmiana pokrycia terenu będąca efektem eksploatacji kopalin może spowodować zmianę 
bilansu cieplnego powierzchni, efektem której będą lokalnie wyższe temperatury dziennie i większe 
zróżnicowanie temperatur między dniem a nocą. Ewentualne powstanie zbiornika wodnego  
w wyrobisku i stopniowe zwiększanie jego powierzchni w konsekwencji doprowadzić może  
do wystąpienia zjawiska odwrotnego, tj. do wzrostu albeda. Zbiornik wodny w takich warunkach ma 
działanie stabilizujące – łagodzi zmiany temperatury i podwyższa wilgotność powietrza. Zmiany 
klimatu będą więc miały charakter stopniowy i dotyczyć będą miejsca prowadzenia działalności 
wydobywczej oraz jego najbliższego otoczenia. 
Wnioski: 
Zmiany klimatu lokalnego będą mało istotne i głównie wynikiem zwiększonej emisji 
ciepła nowych obiektów budowlanych (produkcyjnych, usługowych i mieszkalnych). 
 
 

11.5. ZMIANY W PEDOSFERZE 
 

W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nastąpi zniszczenie obecnego profilu glebowego 
na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo, w wyniku robót ziemnych prowadzonych w trakcie 
budowy nowych budowli. Dotyczy to zarówno nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, jak również obszaru wielofunkcyjnej strefy przedsiębiorczości obejmujący teren objęty 
w obowiązującym studium pod realizację regionalnego portu lotniczego i zabudowę okołolotniskową 
oraz tereny gruntów rolnych. Przed przystąpieniem do robót inwestycyjnych konieczna będzie 
usunięcie warstwy humusu. Zasięg tych zniszczeń zależny będzie od wielkości terenu zajętego pod 
obiekty budowlane.  

Funkcjonowanie nowych obiektów sprawi, iż wytwarzane będą odpady komunalne  
i przemysłowe. W celu eliminacji negatywnego oddziaływania nowego zainwestowania na środowisko, 
istotne będzie zapewnienie realizacji zapisów zmiany Studium dotyczących unieszkodliwiania 
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odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z działalności przemysłowej i usługowej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 
2012, który zakłada gromadzenie odpadów w kontenerach, z jednoczesną ich selekcją i wywożeniu na 
składowisko odpadów w Lubartowie, gdzie realizowana jest budowa Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów. 

Istotny wpływ na jakość gruntów może mieć eksploatacja kopalin – bursztynu i piasku  
na obszarze „polotniskowym”. Wielkość zniszczeń uzależniona będzie od wybranej metody wydobycia, 
która na etapie projektu dokumentu nie została określona, natomiast będzie określona w koncesji  
na wydobycie kopaliny ze złoża. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) do wniosku o udzielenie koncesji 
na wydobycie kopalin dołącza się projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie 
racjonalnej gospodarki złożem oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych 
wpływów na środowisko.  

Rozwój inwestycyjny gminy i wzmożony ruch komunikacyjny będzie skutkował 
zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi, chlorkami i fenolami w sąsiedztwie głównych dróg. Zakłada 
się jednak, że taki negatywny skutek zaistniałby również w sytuacji realizacji ustaleń obowiązującego 
dokumentu – budowy i funkcjonowania Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada”. 
Zanieczyszczenie gleb metalami w strefach oddziaływania toksycznych składników spalin na glebę  
w pasach drogowych, będzie się kształtować na poziomie naturalnym lub podwyższonym  
(na parkingach), ale prawdopodobnie w granicach wartości dopuszczalnych. 

Na etapie funkcjonowania nowych obiektów, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska 
określonych w projekcie zmiany studium, nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na gleby. 
Zanieczyszczenie gleb może nastąpić w sytuacji wystąpienia awarii, w przypadku lokalizacji zakładów 
zaliczonych do grupy przedsięwzięć o wysokim ryzyku awarii. Postępowanie w tego typu sytuacjach 
musi być zgodne z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi sytuacji awaryjnych i ogólnymi zasadami 
postępowania. 

Zakładając zastosowanie wszystkich zasad ochrony środowiska wyznaczonych 
w projekcie zmiany Studium wydaje się mało prawdopodobne znaczące przekroczenie wartości 
określonych w Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.  
 
Wnioski: 
Zmiany jakości gleb i gruntów będą wynikiem: eksploatacji kopalin, prac ziemnych  
w trakcie realizacji inwestycji, zanieczyszczenia metalami ciężkimi na skutek 
wzmożonego ruchu komunikacyjnego. 
 

11.6. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU NA 
ROŚLINY, ZWIERZĘTA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 

 

 Generalnie zapisy Studium dotyczące szaty roślinnej zmierzają do jej optymalnej 
ochrony oraz jej wzbogacenia, a także wzmocnienia naturalnych siedlisk. Analizowany projekt 
zapewnia pełną ochronę najcenniejszych terenów zieleni. Zmiana Studium nie dopuszcza nowej 
zabudowy w obrębie dolin rzecznych oraz w obrębie terenów leśnych, tym samym chroni najcenniejsze 
ekosystemy występujące w granicach gminy. Dodatkowo pozytywnym aspektem jest wprowadzenie 
terenów zalesień i minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, co z kolei umożliwi 
egzystencję wielu siedlisk i gatunków fauny. Projekt zmiany Studium wskazuje obszary 
proponowane do objęcia ochroną tj.: pomniki przyrody, rezerwat przyrody, użytek ekologiczny, zespół 
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przyrodniczo-krajobrazowy, zachowując przy tym bez zmian bezpośrednie otoczenie tych obiektów,  
co oznacza brak niebezpieczeństwa ich degradacji. 

Negatywny wpływ ustaleń zmiany Studium na faunę, florę oraz różnorodność biologiczną 
wystąpi na etapie realizacji wszelkich nowych inwestycji dopuszczonych ustaleniami projektu 
dokumentu i na etapie ich funkcjonowania. Dotyczy to niszczenia zbiorowisk roślin na etapie 
inwestycyjnym oraz zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych terenów przez ich trwałe 
zabudowanie. Największe zmiany, w stosunku do obecnego stanu zagospodarowania, będą miały 
miejsce na obszarze wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości zlokalizowanej na obszarze 
planowanego w obowiązującym dokumencie portu lotniczego i terenów okołolotniskowych.  

Tereny stanowiące otoczenie projektowanego przedsięwzięcia, jakim jest eksploatacja 
złóż kopalin wraz z obszarem przewidzianym pod działalność wydobywczą, nie przedstawia 
cennych walorów przyrodniczych. Tło inwestycji stanowią bowiem pola uprawne, praktycznie 
nie pokryte roślinnością inną niż uprawy polowe. Z uwagi na niezbyt bogatą faunę, 
reprezentowaną głównie przez gatunki synantropijne ptaków i ssaków oraz niewielką 
różnorodność flory, sprowadzającą się głównie do typowych upraw rolniczych, można 
stwierdzić, iż powyższe przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu wpływać na świat roślin  
i zwierząt. W przypadku rekultywacji (w kierunkach leśnym lub wodnym) przywracającej terenom 
poeksploatacyjnym wartości przyrodnicze zmiany te będzie można uznać za nie tylko odwracalne,  
ale również za przyczyniające się do zwiększenia bioróżnorodności. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wpływ realizacji wielofunkcyjnej strefy rozwoju 
przedsiębiorczości na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną będzie porównywalny do tego, jaki 
zaistniałby w przypadku realizacji regionalnego portu lotniczego.  

Pozostałe zmiany wprowadzone projektem dokumentu dotyczące zainwestowania nowych 
terenów pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową, usługową oraz pod elektrownię fotowoltaiczną, 
mają znacznie mniejszy zasięg przestrzenny, zatem będą miały relatywnie niewielki negatywny wpływ 
na analizowane w tym rozdziale komponenty środowiska.  

Realizacja elektrowni słonecznej w Niedźwiadzie Kolonii na terenie dotychczas 
użytkowanym rolniczo nie będzie stanowić strat dla bioróżnorodności. 

Nowe zainwestowanie terenów omija obszary o najwyższych walorach przyrodniczych, w tym 
siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy siedliskowej.  

Hałas maszyn budowlanych może skutkować płoszeniem zwierząt bytujących w obszarze 
oddziaływania, a także w najbliższym sąsiedztwie w przypadku gatunków ssaków i ptaków bardziej 
wrażliwych. 

Pozytywną zmianą, wprowadzoną w projekcie dokumentu, pozostaje powiększenie terenów 
przeznaczonych pod zalesienie, co w świetle niskiej lesistości gminy ma istotne znaczenie. 
Wnioski: 
Negatywny wpływ na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną będą miały ustalenia 
dokumentu w zakresie zainwestowania nowych terenów, dotychczas użytkowanych 
rolniczo, pod zabudowę, w tym przede wszystkim pod zabudowę wielofunkcyjnej strefy 
rozwoju przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą.  
Przewiduje się uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej oraz małoznaczące 
pogorszenie warunków bytowania gatunków fauny i ograniczenie ich przestrzeni 
życiowej, głównie żerowiskowej i niepowodujące istotnych zmian ilościowych 
i jakościowych w populacjach gatunków.  
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11.7. WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA KLIMAT,  
W TYM EMISJA HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

 
Emisja hałasu 

Realizacja inwestycji na terenach wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości,  
w obszarze której dopuszcza się lokalizację zabudowy głównie produkcyjno-usługowej, terenów 
eksploatacji kopalin oraz zabudowy usługowo-logistycznej może generować zwiększony hałas. Czasowe 
pogorszenie komfortu życia mieszkańców związane z emisją hałasu wystąpi na skutek wykonywanych 
robót budowlanych maszynami ciężkimi. Zagrożeniem dla klimatu akustycznego może być 
eksploatacja złoża kopalin. Źródłami emisji będą maszyny i urządzenia służące do eksploatacji złoża. 
Przewiduje się także zwiększony hałas komunikacyjny na skutek zwiększonego ruchu 
komunikacyjnego, zwłaszcza na trasach komunikacyjnych Lubartów – Parczew nr 815, projektowanej 
dr GPZ łączącej drogę nr 815 z drogą S19 oraz linii kolejowej Lublin – Łuków nr 30. Zaleca się 
zniwelowanie hałasu komunikacyjnego przez zastosowanie różnych technik, np. poprzez zieleń 
izolacyjną. Przewiduje się, że hałas emitowany przez obiekty i urządzenia zlokalizowane na obszarze 
strefy wielofunkcyjnego rozwoju przedsiębiorczości nie będzie wykraczał poza granice terenu 
inwestycji, a emitowany poziom hałasu nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod 
budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz cele mieszkaniowo-usługowe. Należy przypuszczać, że zmiana studium polegająca 
na odstąpieniu od realizacji portu lotniczego na rzecz strefy rozwoju przedsiębiorczości wpłynie 
korzystnie na klimat akustyczny, bowiem lotnisko jest inwestycją generującą znaczny hałas 
(przewidywana izofona od terenu lotniska LAeq16 = 55 dB obejmowała zachodnią cześć miejscowości 
Niedźwiada).  

Wnioski: 
Zwiększony hałas pochodzący z: funkcjonowania zakładów produkcyjnych i usługowych, 
pracy maszyn budowlanych, wzmożonego ruchu komunikacyjnego. 
 

Oddziaływanie na środowisko infrastruktury elektroenergetycznej 

Eksploatacja napowietrznych linii elektroenergetycznych może być przyczyną pewnych 
uciążliwości dla środowiska. Istotnym zjawiskiem towarzyszącym pracy każdej linii 
elektroenergetycznej jest występowanie wokół niej pola elektroenergetycznego, które przy 
odpowiednio dużych wartościach może negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Dopuszczalne poziomy 
pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi 
w rozporządzeniu, dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektroenergetycznego o częstotliwości 50 
Hz dla miejsc dostępnych dla ludzi wynoszą: dla składowej elektrycznej 1 kV/m i dla składowej 
magnetycznej 60 A/m. Natężenie pola elektrycznego w otoczeniu linii zależy głównie od napięcia linii.  

Na terenie gminy Niedźwiada głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są 
napowietrzne linie magistralne SN 15 kV, linie rozdzielcze SN 15 kV wraz z stacjami 
transformatorowymi oraz linie niskiego napięcia 0,4 kV.  

W projekcie Studium  wyznaczono przebieg nowo planowanych linii wysokiego napięcia 110 kV 
oraz 400 kV, a także odcinka linii 15 kV. Trasy planowanych linii 110 i 400 kV zostały poprowadzone 
tak, aby w maksymalnym stopniu omijały tereny zabudowane. 

W odniesieniu do istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych na etapie planów 
miejscowych wymagane jest ustalenie stref technicznych uwzględniających ochronę przed 
niekorzystnym odziaływaniem pola elektroenergetycznego. 
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 Lokalizacja elektrowni słonecznej, a więc i związanych z nią instalacji elektroenergetycznych  
w zaproponowanych obszarach, nie spowoduje powstania pola elektroenergetycznego 
oddziaływującego na teren zabudowy zlokalizowanej w najbliższym jej sąsiedztwie. 

 
Wnioski: 
Nowym źródłem pola elektromagnetycznego będą napowietrzne linie 
elektroenergetyczne 110 kV i 400 kV. Przewiduje się, że linie elektroenergetyczne przy 
uwzględnieniu właściwych stref technicznych nie będą generowały negatywnego 
oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi. 
 
 

11.8. WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA ZDROWIE I ŻYCIE 
LUDZI 

 
Funkcjonowanie nowych inwestycji może wiązać się z emisją zwiększonej ilości zanieczyszczeń 

(powietrza atmosferycznego, ścieków, odpadów stałych, hałasu) do atmosfery, głównie z terenów 
zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej oraz eksploatacji kopalin. Nie przewiduje się jednak, 
że skala emisji zanieczyszczeń będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, z uwagi na znaczną 
odległość tych terenów od najbliższych siedlisk ludzkich (ok. 0,7 km). 

W analizowanym projekcie zmiany Studium uwzględniono obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat. Wszystkie nowe tereny zabudowy 
objęte zmianą Studium znajdują się poza zasięgiem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią rzeki 
Wieprz. W związku z powyższym nie przewiduje się, by realizacja zmiany Studium powodowała 
powstawanie zagrożeń powodziowych dla ludzi i dóbr materialnych.  

Wnioski: 
Nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 
 

11.9. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU NA KRAJOBRAZ KULTUROWY 

 
Na etapie realizacji inwestycji dopuszczonych projektem zmiany Studium może dojść  

do krótkotrwałego pogorszenia walorów krajobrazowych na skutek prowadzonych prac budowlanych.  
Realizacja ustaleń projektu dokumentu będzie miała wpływ na krajobraz kulturowy zwłaszcza 

w obszarze planowanej strefy przedsiębiorczości, której realizacja będzie wiązała się z lokalizacją 
obiektów wielkogabarytowych i wyglądem odbiegających od istniejącej na terenie gminy formy 
zabudowy.  Podobnie lokalizacja na obszarze gminy elektrowni fotowoltaicznej będzie odmienną formą 
zabudowy w krajobrazie. Należy jednak podkreślić, że zarówno strefa rozwoju przedsiębiorczości, 
 jak i elektrownia fotowoltaiczna znajdują się w znacznej odległości od terenów osadniczych oraz poza 
obszarami cennymi krajobrazowo. 

 Odkrywkowa eksploatacja kopalin, spowoduje przekształcenie harmonijnego, rolniczego 
krajobrazu w krajobraz przemysłowy, w obrębie którego będą dominować antropogeniczne 
formy terenu, tj.: wyrobiska, zwałowiska nadkładu i urobku. Krajobraz ten będzie miał 
charakter przejściowy i dynamiczny (będzie się zmieniał stopniowo, w miarę postępu prac).   

Jednoznaczna ocena w zakresie oddziaływania na krajobraz nie jest możliwa z powodu 
braku obiektywnych kryteriów. Odbiór wizualnych skutków realizacji ustaleń zmiany Studium 
jest bowiem sprawą subiektywną i zależy od świadomości i indywidualnych preferencji 
odbiorów, ich oczekiwań względem krajobrazu oraz nastawienia w stosunku do planowanych 
form wykorzystania przestrzeni. 
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Wnioski: 
Negatywny wpływ na krajobraz kulturowy może mieć lokalizacja obiektów 
wielkogabarytowych, wielkoprzestrzennych lokalizowanych w wielofunkcyjnej strefie 
rozwoju przedsiębiorczości oraz urządzenia elektrowni fotowoltaicznej.  
 

11.10. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU NA ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE 

 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie negatywnie oddziaływała na zabytki wpisane  
do rejestru i ewidencji zabytków – park, cmentarze, obiekty architektury, w tym kapliczki i krzyże 
przydrożne. Zakres zmian określonych w projektowanym dokumencie nie dotyczy obszarów 
obejmujących swym zasięgiem powyżej wymienionych obiektów, natomiast obejmuje obszary,  
na których znajdują się zewidencjonowane na podstawie AZP stanowiska archeologiczne. Są to obszary 
zlokalizowane w zasięgu planowanej strefy rozwoju przedsiębiorczości. Skupisko stanowisk 
archeologicznych znajduje się także w południowo-zachodniej części obszaru gminy, w dolinie rzeki 
Wieprz. Przez teren ten przebiegają projektowane linia energetyczne 110 i 400 kV.  Szczegóły dotyczące 
prowadzenia prac na obszarach zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych wymagać będą 
uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przed przystąpieniem do prac 
ziemnych wykonana zostanie inwentaryzacja stanowisk archeologicznych oraz w razie konieczności 
ratunkowe prace archeologiczne wykonane przez służby specjalistyczne.  

Wnioski: 
Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie negatywnie oddziaływała na istniejące zabytki, 
w tym dobra kultury współczesnej.  
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia zabytków archeologicznych w trakcie robót 
ziemnych prowadzonych w obrębie stanowisk archeologicznych. 
 

11.11. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
 

Pod pojęciem „poważnej awarii” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem 
(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t. j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. 
zm.). Substancje zaliczane do niebezpiecznych określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  
z dnia 10 października 2013 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 1479). 

 

Projektowana zmiana Studium nie będzie powodować ryzyka poważnej awarii - zdarzenia  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.  

 

12. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE 
Z REALIZACJI USTALEŃ ZAPISÓW STUDIUM 

 
Zainwestowanie terenów w projektowanym dokumencie zmiany Studium będzie oddziaływać 

na poszczególne elementy środowiska. Projekt zmiany Studium wprowadza na obszarze gminy nowe 
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przesądzenia, elementy i obszary pod zainwestowanie, które będą oddziaływały na środowisko 
poprzez: 

• wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z zakładów produkcyjnych oraz ze 
wzmożonego ruchu komunikacyjnego, 

• emitowanie hałasu, którego prawdopodobnym źródłem będą nowe zakłady produkcyjne oraz 
wzmożony ruch komunikacyjny na trasach prowadzących do Wielofunkcyjnej strefy rozwoju 
przedsiębiorczości, 

• emitowanie pól elektromagnetycznych z projektowanych linii elektroenergetycznych  
(110 i 400 kV), 

• zwiększone ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i przemysłowych, 
• przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, w tym przez eksploatację kopalin, 
• zmiany w krajobrazie, 
• zmiany w szacie roślinnej. 

Zmiany w środowisku związane z realizacją ustaleń projektu Studium będą istotne  
w stosunku do istniejącego zagospodarowania terenu gminy, natomiast porównywalne do zmian, jakie 
zaistniałyby w przypadku realizacji ustaleń aktualnie obowiązującego dokumentu, w szczególności  
na terenie Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” oraz terenów okołolotniskowych, który 
w nowym dokumencie wskazany został pod Wielofunkcyjną strefę rozwoju przedsiębiorczości 
„Lublin-Niedźwiada”. Jedynym wyjątkiem może być obszar przeznaczony pod eksploatacje złóż 
kopalin. W poprzednim Studium teren ten przeznaczony był pod budowle portu lotniczego w tym pas 
startowy lotniska. Teren wskazany w dokumencie zmiany Studium pod lokalizację Wielofunkcyjnej 
strefy rozwoju przedsiębiorczości tylko w nieznacznym stopniu wykracza poza tereny, które  
w obowiązującym dokumencie wskazane były pod lokalizację lotniska i innych okołolotniskowych 
funkcji z nim związanych. 

 
 

12.1. ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, CHWILOWE, 
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I STAŁE ORAZ ZASIĘG 
PRZESTRZENNY I ODWRACALNOŚĆ ZJAWISK 

 

Przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowiska, przyjmując delimitację przeznaczenia 
terenów wyznaczoną na mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego. W tabeli nr 6 
przedstawiono ocenę oddziaływania nowych elementów wprowadzonych do obowiązującego studium 
na poszczególne komponenty środowiska.  

Analiza oddziaływania obejmuje skutki oddziaływania na środowisko 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 studium,  

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

� okresu trwania oddziaływania: 
− krótkotrwałe: przewiduje się, że oddziaływania będą trwać jedynie przez ograniczony czas  

i ustaną po zakończeniu danego działania bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących 
lub prac rekultywacyjnych lub też naturalnego powrotu do stanu wyjściowego, 

− 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; 

� częstotliwości oddziaływania: 
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− stałe: oddziaływania występujące w trakcie realizacji inwestycji przewidzianych ustaleniami 
zmiany studium 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 – cennych; 

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

do jednego rodzaju zasobów, 
− 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; 

� trwałości przekształceń: 
− odwracalne — oddziaływania na zasoby, które przestają być odczuwalne natychmiast lub  

po krótkim czasie od zakończenia działania w ramach projektu dokumentu,  
− nieodwracalne — oddziaływania na zasoby, które są odczuwalne po zakończeniu działania  

w ramach projektu i utrzymują się przez dłuższy czas; oddziaływań takich nie można odwrócić 
przez wdrożenie środków zapobiegawczych; 

� intensywność oddziaływania: 
− mała: oddziaływania takie można przewidzieć, często będą one jednak na progu 

wykrywalności i nie będą prowadzić do żadnych trwałych zmian w strukturze ani 
funkcjonowaniu odpowiednich zasobów środowiska, 

− średnia: oddziaływania takie wpływają w sposób zauważalny na struktury i funkcjonowanie 
zasobów, zachowana zostaje jednak ich zasadnicza struktura oraz parametry funkcjonowania, 

− duża: struktury i funkcjonowanie odpowiednich zasobów zostają całkowicie zmienione; 
widoczna jest utrata struktury oraz parametrów funkcjonowania środowiska. 

 

12.2. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 
 

Spośród rodzajów oddziaływań najwięcej trudności w ich identyfikacji powodują 
oddziaływania skumulowane, które należy rozumieć jako działania, wynikające z łącznego działania 
skutków realizacji analizowanego przedsięwzięcia, a także skutków spowodowanych przez inne 
działania, obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź przewidywane. Trudności w ich 
identyfikacji wynikają głównie z braku danych dotyczących możliwych przyszłych oddziaływań.  
W przypadku prognozy oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanego na bardzo dużym poziomie ogólności, 
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określenie tego typu oddziaływań jest szczególnie trudne. W związku z powyższym ocena ta ma 
charakter orientacyjny i może służyć przede wszystkim wskazaniu kierunków zagospodarowania, 
których realizacja pożądana jest ze względu na fakt, iż będzie ona wzmacniać skutki pozytywne lub 
neutralizować negatywne skutki innych działań albo też nie będzie pożądana z uwagi na możliwość 
kumulowania się (wzmacniania) negatywnych skutków realizacji różnych działań. Ocenia się,  
iż największe prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania skumulowanego dotyczyć będzie 
realizacji nowej i funkcjonowania istniejącej zabudowy. Nowe inwestycje spowodują większe niż 
obecne emisje zanieczyszczeń, zrzuty ścieków i wytwarzania odpadów komunalnych. W konsekwencji 
zwiększonych emisji, a także w wyniku ubytku terenów otwartych, wystąpią negatywne oddziaływania 
na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska naturalnego, których skutek może być większy 
aniżeli suma konsekwencji funkcjonowania każdego z nich z osobna. Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada zakłada racjonalne wykorzystanie 
przestrzeni niezainwestowanej, lokalizując nową zabudowę głównie w obrębie już istniejących struktur 
osadniczych, jako ich bezpośrednią kontynuację lub tak jak w przypadku wielofunkcyjnej strefy 
rozwoju przedsiębiorczości na terenach wskazanych dotychczas w obowiązującym studium pod 
zainwestowanie.  

 

12.3. POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY 
ŚRODOWISKA 

 

Przeznaczenie terenów pod planowane kierunki i rodzaje zagospodarowania będzie 
oddziaływać na poszczególne elementy środowiska, ale pomimo bezpośredniego i stałego charakteru 
niektórych oddziaływań, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, nie przewiduje się 
przekroczenia normowych standardów jakości środowiska. 
 
POWIETRZE 
 

Na skutek wprowadzenia nowych terenów przewidzianych pod zainwestowanie o funkcji 
mieszkaniowej (zagrodowej), produkcyjno-usługowej, usługowo-logistycznej, eksploatacji kopalin,  
a także w wyniku rozwoju systemów komunikacji przewidywane jest zwiększenie rozmiarów emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Emisja zanieczyszczeń powietrza, uzależniona od liczby emitorów, może 
pogorszyć jakość powietrza w stosunku od stanu istniejącego.  

Czynnikiem minimalizującym negatywne skutki tych oddziaływań może być rozwój energetyki 
opartej na OZE oraz gazyfikacji gminy, co pozwoli zredukować emisję zanieczyszczeń pochodzących  
z indywidualnych źródeł ciepła. 

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie (emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych,  
pochodzących z zakładów produkcyjnych i z ciepłownictwa) lub pośrednie (produkcja energii z farmy 
fotowoltaicznej), długoterminowe; stałe i chwilowe; lokalne, ponadlokalne; pozytywne i negatywne; 
odwracalne. 
 
WODA 
 

Istniejące na terenie gminy Niedźwiada ujęcia komunalne wód podziemnych posiadają 
znaczne rezerwy zasobów eksploatacyjnych. Istnieje też możliwość racjonalnej rozbudowy sieci 
wodociągowej na nowe tereny inwestycyjne. W przypadku realizacji inwestycji wodochłonnych istnieje 
możliwość realizacji nowych ujęć wody. Objęcie całego obszaru gminy zorganizowanym systemem 
zaopatrzenia i odprowadzania ścieków powinno w wystarczający sposób chronić przed negatywnymi 
skutkami ustaleń planistycznych na hydrosferę. Istnieje ryzyko, że w wyniku prowadzenia prac 
wydobywczych podczas eksploatacji złóż surowców mineralnych może nastąpić zakłócenie stosunków 
wodnych, ale jedynie w lokalnej skali i zależeć to będzie od skali przedsięwzięcia i wybranej metody 
eksploatacji. 
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Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie lub pośrednie, długoterminowe, stałe, 
lokalne; negatywne; odwracalne i częściowo nieodwracalne. 
 
POWIERZCHNIA ZIEMI 
 

Ustalenia projektu zmiany Studium będą generować działania związane z istotną zmianą 
ukształtowania powierzchni terenu. Przekształcenia powierzchni ziemi nastąpią w wyniku eksploatacji 
złóż kopalin, w mniejszym stopniu przy realizacji inwestycji drogowych i infrastrukturalnych oraz 
obiektów kubaturowych. 

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie, krótkoterminowe, średnioterminowe  
i długoterminowe; stałe i chwilowe; lokalne; negatywne; odwracalne i nieodwracalne. 
 
KLIMAT 
 

Zaliczane do skumulowanych zmiany w klimacie będą nieznaczne i nieodczuwalne dla 
człowieka. 

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe lub stałe, negatywne  - 
mało odczuwalne, lokalne, nieodwracalne. 
 
ROŚLINY I ZWIERZĘTA 
 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium może nieść za sobą działania, których skutki 
wywarte na faunę, można zaliczyć zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań. Do 
oddziaływań pozytywnych, można zaliczyć zwiększenie powierzchni terenów leśnych poprzez realizację 
nowych dolesień wskazanych w projekcie studium. Negatywne oddziaływanie to: niszczenie zbiorowisk 
roślin na etapie inwestycyjnym oraz zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych terenów przez ich 
trwałe zabudowanie. Wtórne oddziaływanie może wiązać się z możliwym powstaniem leja 
depresyjnego spowodowanego eksploatacją kopaliny metodą odkrywkową i przesuszeniem gruntów, 
na których obumarciu ulegną niektóre gatunki roślin. 

Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie znacząco oddziaływać na zwierzęta bytujące  
w obszarze gminy. Hałas maszyn budowlanych przy realizacji inwestycji może powodować płoszenie 
zwierząt bytujących w obszarze oddziaływania, ale będą to oddziaływania krótkotrwałe. 

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie i wtórne; krótkoterminowe  
i długoterminowe; stałe i chwilowe; pozytywne i negatywne; lokalne; częściowe nieodwracalne.  

LUDZIE 
 

Negatywne oddziaływania: możliwy hałas, możliwe wzmożone emisje zanieczyszczeń powietrza 
będę generowały tereny przemysłowo-usługowe, usługowo-logistyczne, tereny zakładu górniczego.   
Z uwagi na znaczne oddalenie powyższych terenów od obszarów zabudowy mieszkaniowej  
i zagrodowej nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na ludzi. Należy się także spodziewać 
zwiększonego hałasu komunikacyjnego związanego z rozwojem gospodarczym na terenie Strefy,  
ale jego uciążliwość nie będzie wkraczała na tereny istniejącej zabudowy. Ponadto oddziaływania  
te poprzez zastosowanie różnych technik można będzie w znacznym stopniu zminimalizować.  

Proponowane w projekcie zmiany Studium kierunki zagospodarowania terenów oraz kierunki 
rozwoju energetyki odnawialnej mogą wywołać pozytywne skutki oddziaływania na ludzi, do których 
można zaliczyć: poprawę stanu sanitarnego powietrza.  

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie; krótkoterminowe, długoterminowe;  
chwilowe i stałe; lokalne; negatywne/nieodczuwalne. 
 
KRAJOBRAZ  
 

Zmiany w krajobrazie obszaru gminy polegać będą na stałym przekształceniu terenów 
otwartych, użytkowanych rolniczo. Szczególnie negatywny wpływ na krajobraz będzie miała 
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eksploatacja surowców, zamieniając harmonijny krajobraz w krajobraz z dominującymi formami hałd  
i wyrobisk.  

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie; średnioterminowe, długoterminowe; stałe; 
negatywne; lokalne; nieodwracalne. 
 
ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE 
 

Ustalenia projektu zmiany Studium nie naruszają obowiązujących przepisów o ochronie 
zabytków. Projektowany dokument zachowuje formy ochrony konserwatorskiej znajdujące się  
w granicach opracowania. Potencjalnie narażone na uszkodzenie w trakcie prac ziemnych pozostają 
zabytki archeologiczne. 

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie; krótkoterminowe; chwilowe; negatywne 
/nieodczuwalne; lokalne; odwracalne. 

ZASOBY NATURALNE 
 

W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany Studium, który wyznacza nowe tereny 
przeznaczone pod powierzchniową eksploatację złóż kopalin, nastąpi wyeksploatowanie 
nieodnawialnych zasobów złóż.  

Przewiduje się oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe; stałe; negatywne; lokalne; 
nieodwracalne. 
 
OBSZAR NATURA 2000 
 

Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu nie spowoduje wystąpienia znaczącego 
negatywnego oddziaływania na najbliżej położony, w stosunku do terenów przewidywanych zmian 
funkcjonalno-przestrzennych, obszar Natura 2000 „Dolina Tyśmienicy”.  
 

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę oddziaływania nowych elementów wprowadzonych do 
obowiązującego studium na poszczególne komponenty środowiska. 
 
Tabela 6. Prognoza oddziaływania ustaleń dokumentu na poszczególne komponenty środowisko 

 

 

ODDZIAŁYWANIE 

NA: 

SKUTKI ODDZIAŁYWANIA 

POD WZGLĘDEM: 

BEZPOŚRE-
DNOŚCI 

OKRESU 
TRWANIA 

CZĘSTOTLI- 

WOŚCI 

CHARA-
KTERU 
ZMIAN 

ZASIĘGU 
TRWAŁOŚCI 
PRZEKSZTA-

ŁCEŃ 

INTENSY-
WNOŚCI 

PRZEKSZTA-
ŁCEŃ 

POWIETRZE 
bezpośrednie, 
pośrednie 

długoterminowe 
stałe i 
chwilowe 

pozytywne, 
negatywne 

lokalne, 
ponad-
lokalne 

odwracalne mała 

WODY 
POWIERZCHNIOWE 

bezpośrednie 
 

długoterminowe stałe negatywne lokalne odwracalne mała 

WODY  

PODZIEMNE 
pośrednie długoterminowe stałe negatywne lokalne 

częściowo 
nieodwracalne 

mała 

POWIERZCHNIA 
ZIEMI 

bezpośrednie 

krótko-
terminowe,  
średnio-
terminowe,  
długoterminowe 

stałe i 
chwilowe 

negatywne lokalne 
odwracalne i 
nieodwracalne 

mała,  
średnia 

KLIMAT LOKALNY bezpośrednie długoterminowe stałe negatywne lokalne nieodwracalne mała 

FAUNA, FLORA I 
BIORÓŻNORODNOŚĆ 

bezpośrednie, 
wtórne 

krótko-
terminowe, 
długoterminowe 

stałe i 
chwilowe 

negatywne, 
pozytywne 

lokalne 
częściowo 
nieodwracalne 

mała 

LUDZIE bezpośrednie 
krótko-
terminowe, 
długoterminowe 

chwilowe i 
stałe 

negatywne/
nieodczuwal
ne 

lokalne - brak 

KRAJOBRAZ 
KULTUROWY 

bezpośrednie 
średnio-
terminowe, 
długoterminowe 

stałe negatywne lokalne nieodwracalne mała 
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ZABYTKI I DOBRA 
MATERIALNE 

 

bezpośrednie 
krótko-
terminowe 

chwilowe 
negatywne/
nieodczuwal
ne 

lokalne odwracalne brak 

ZASOBY NATURALNE bezpośrednie długoterminowe stałe negatywne lokalny nieodwracalne średnia, duża 

OBSZAR  

NATURA 2000 
- - - neutralne - - brak 

 

12.4. OBSZARY OBJĘTE PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 
 

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko wiąże się z ustaleniem lub 
dopuszczeniem w niniejszej zmianie studium przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  
na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
O znaczącym oddziaływaniu na środowisko można mówić w sytuacji naruszenia określonych 
standardów jakości powietrza, wód powierzchniowych, gleb, poziomu hałasu i promieniowania 
elektromagnetycznego.  

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000, zgodnie z definicją zawartą  
w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozumie się jako 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 wyznaczono 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. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) określa rodzaje 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz rodzaje przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ustalenia zmiany Studium niosą ze sobą 
ryzyko lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do inwestycji 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem należy wydobycie 
kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha.  
Na obszarze projektowanej Wielofunkcyjnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Niedźwiada-
Ostrówek” wyznaczono obszar eksploatacji złóż kopalin, który w obu gminach zajmuje powierzchnię 
ok. 123 ha. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że eksploatacja kopalin w gminie zostanie 
zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Prawdopodobieństwo realizacji 
inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko istnieje także 
na terenach o projektowanych funkcjach produkcyjno-usługowej, na których projekt studium zakłada 
realizację terenochłonnej zabudowy techniczno-produkcyjnej. Rzeczywisty wpływ powyżej 
wymienionych inwestycji będzie możliwy na etapie ich realizacji i określony będzie w raporcie 
oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 

Oddziaływanie ustaleń projektu zmiany studium na przedmiot obszaru Natura 2000  
i integralność tego obszaru 

Na terenie gminy Niedźwiada nie ma ustanowionych obszarów Natura 2000. Najbliżej 
położony obszar Natura 2000 – PLB060004 Dolina Tyśmienicy położony jest na terenie sąsiedniej 
gminy Siemień w odległości ok. 3 km od granicy gminy Niedźwiada oraz ok. 7,5 km od najbliższego 
obszaru zmiany studium (tj. terenu planowanej realizacji farmy fotowoltaicznej w miejscowości 
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Niedźwiada Kolonia). Obszar chroniony obejmuje powierzchnię 6 262,6 ha i związany jest ściśle  
z rzeką Tyśmienicą.  

Potencjalne negatywnie na obszar Natura 2000 mogą oddziaływać inwestycje zakładów 
produkcyjnych, przewidzianych do realizacji na terenie gminy, jednak znaczna odległość tych terenów 
od obszaru Natura 2000 minimalizuje ich negatywny wpływ na obszar i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000.  

 

13. OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH  
W PROJEKCIE STUDIUM W ASPEKTACH ŚRODOWISKOWYCH  

13.1. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU DOKUMENTU Z UWARUNKOWANIAMI 
EKOFIZJOGRAFICZNYMI 

 
Analiza uwarunkowań środowiskowych wykazuje, że na obszarze gminy Niedźwiada główny 

system przyrodniczy tworzą: doliny rzek oraz lasy. Dolina rzeki Wieprz pełni rolę korytarza 
ekologicznego rangi krajowej, dolina rzeki Piskornica stanowi korytarz ekologiczny łączący system 
przyrodniczy gminy z doliną rzeki Tyśmienicy. Ponadto w południowej części gminy przebiega korytarz 
łąkowo-leśny  łączący dolinę Wieprza z Lasem Pałeckim i dalej z Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim. 
Główne obszary węzłowe systemu przyrodniczego tworzą Las Pałecki, Las Mitros, Las Górecki. System 
ten zachowuje ciągłość i dzięki temu gwarantuje niezachwianą równowagę ekologiczną obszaru. 
Pozostałe tereny, zagospodarowane przez człowieka to: ośrodki osadnicze powiązane układani 
drogowymi oraz rozległe tereny rolnicze. Taki schemat zagospodarowania przestrzennego gminy 
wykazuje wysoką zgodność z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi i zaleca się by go w dalszym ciągu 
zachować. Przy kształtowaniu struktury funkcjonalno–przestrzennej gminy uwzględniono 
uwarunkowania wynikające z ochrony przeciwpowodziowej, występowania obszarów gleb 
chronionych, lasów i terenów udokumentowanych złóż kopalin oraz systemu przyrodniczego gminy.  

Częściowo niezgodny z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi pozostaje sposób 
zagospodarowania udokumentowanego złoża piasku „Górka Lubartowska” i złoża bursztynu „Górka 
Lubartowska”. Na obszarze powyższych złóż wyznaczono Wielofunkcyjną Strefę Rozwoju 
Przedsiębiorczości „Niedźwiada – Ostrówek” obejmującą, poza terenem lokalizacji kopalni piasku  
i bursztynu, obszar zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowo- 
logistycznej. Stałe zainwestowanie terenów złóż kopalin może utrudnić ich eksploatację w przyszłości. 
Należy jednak podkreślić, że w wyniku projektu zmiany dokumentu Studium polegającej na zmianie 
funkcji terenów przeznaczonych pod realizację Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin – Niedźwiada” 
na teren Wielofunkcyjnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Niedźwiada – Ostrówek” uwolniono 
znaczne tereny (ok. 59 ha) od zainwestowania w sposób kolizyjny z istniejącymi złożami.  

W zakresie kształtowania struktury przestrzennej zabudowy kierowano się zasadą zwiększenie 
intensywności zabudowy w istniejących jednostkach osadniczych oraz na terenach występowania gleb 
o niskich wartościach produkcyjnych. Kształtowanie struktury wsi zapewnia zachowanie ich 
odrębności przestrzennej. Scalanie jednostek osadniczych mogłoby skutkować przerwaniem korytarzy 
ekologicznych ale również pogarszaniem warunków aerosanitarnych. 

W dokumencie projektu studium określono kierunki ochrony i kształtowania środowiska  
polegające na: 
� zakazie podejmowania działań mogących powodować zagrożenie dla drożności korytarzy 

ekologicznych, 
� zakazie zabudowy na terenach dolin rzecznych, w obszarze szczególnego zagrożenia wodą stuletnią 

oraz w obniżeniach terenu o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych i klimatyczno-
zdrowotnych,  

� zakazie zabudowy w strefie krawędziowej doliny Wieprza narażonej na erozję,  
� ochronie przed zabudową strefy ekspozycji krajobrazowej rzeki Wieprz, 
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� ograniczeniu zabudowy na glebach I-III klasy gruntów rolnych oraz terenach udokumentowanych 
złóż kopalin, 

� w celu kształtowania ciągłości przestrzennej ekosystemów leśnych przeznacza się gleby klas V i VI 
do zalesienia, 

� koncentracji zabudowy miejscowości ze wskazaniem zwiększenia zwartości ich układu 
przestrzennego oraz ograniczania tendencji rozpraszania zabudowy mieszkaniowej. 

 
W efekcie analizy i oceny ustaleń projektu zmiany Studium pod kątem zgodności z warunkami 

ekofizjograficznymi gminy Niedźwiada można stwierdzić, że generalnie zachodzi tu zgodność. 
 

13.2. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU DOKUMENTY Z PRZEPISAMI PRAWA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Główne zasady i warunki kształtowania zagospodarowania przestrzennego oraz wymagania 
jakie powinno spełniać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
z punktu widzenia ochrony środowiska, określają przepisy art. 71 i 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 11232 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 71 w/w ustawy, realizując zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, w studium określa się w szczególności: rozwiązania niezbędne do zapobiegania 
powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz 
przywracania środowiska do właściwego stanu oraz ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, 
umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. Przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania terenu powinny także w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego 
walorów krajobrazowych. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zapewnia się 
warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska poprzez 
(art. 72 ust. 1 ustawy POŚ): 

� racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin  
i racjonalne gospodarowanie gruntami, 

� uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb 
eksploatacji tych złóż, 

� kompleksowe rozwiązania problemów zabudowy wsi, ze szczególnym uwzględnieniem: 
gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych 
i komunikacji, urządzania i kształtowania terenów zieleni, 

� uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku  
z prowadzeniem gospodarki rolnej, 

� zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, 
� uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed 

hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 
Ponadto w studium przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu 

zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje 
pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych 
warunków życia (art. 72 ust. 2 ustawy POŚ) oraz określa się także sposób zagospodarowania obszarów 
zdegradowanych m. in. w wyniku działalności człowieka (art. 72 ust. 3 ustawy POŚ). 

Analiza ustaleń projektu zmiany Studium pozwala stwierdzić, że zachodzi zgodność jego 
ustaleń z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, poprzez zapisy dotyczące: 

• rozwiązań w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazowej, czego rezultatem 
będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a także w pewnym stopniu przywracanie 
środowiska do właściwego stanu, 

• gospodarki odpadami, w tym z zastosowaniem zbiórki selektywnej – na podstawie „Planu 
gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, 
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• rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w ciepło, preferujących źródła energii cieplnej: gaz ziemny, 
lekki olej opałowy oraz alternatywne źródła energii (biomasa z roślin energetycznych, energia 
solarna, wiatrowa, geotermalna), 

• nakazów utrzymania równowagi przyrodniczej m. in. poprzez planowane dolesienia, ochronę 
projektowanych obszarów  prawnej ochrony przyrody i systemu przyrodniczego gminy, 

• prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska m. in. przez wyznaczenie obszarów 
powierzchniowej eksploatacji kopalin i określenie zasad ich wydobywania, 

• zasad ochrony środowiska kulturowego, w tym zachowanie i ochrona strefy ekspozycji 
krajobrazu doliny rzeki Wieprz, 

• ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej, 
• kompleksowego rozwiązania problemów związanych  z funkcjonowaniem i kształtowaniem 

zabudowy, m. in. poprzez rozwój systemu kanalizacji zbiorczej, który w docelowym kształcie 
ma obejmować wszystkie obszary zwodociągowane. 
 
 

13.3. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU DOKUMENTY Z INNYMI PRZEPISAMI 
PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 

Analiza ustaleń projektu zmiany studium wskazuje na zgodność jego zapisów z przepisami 
ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.), ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1205) oraz ustawy o lasach (t. j. Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59 z późn. zm.),  
z ustawą o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) oraz z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w 
gminach (tekst jednolity z 2013 Dz. U. 1300), a także z ustawą o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2013 
poz. 627). 

W celu ochrony przed zanieczyszczeniami wód podziemnych i powierzchniowych dokument 
zmiany studium wprowadza wymóg objęcia zbiorowym systemem kanalizacji jednostki zwartej 
zabudowy. Dla terenów Wielofunkcyjnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości istnieje możliwość 
budowy indywidualnych lub zbiorczych, niepowiązanych z systemem gminnym, obiektów i urządzeń 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gospodarka odpadami prowadzona w sposób zorganizowany 
powinna być realizowana zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
lubelskiego 2017” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą Nr XXIV/396/2012  
z dnia 30 lipca 2012 r.  

 
Dokument respektuje zapisy prawa wodnego dotyczące ochrony przed powodzią poprzez 

wyłączenie spod zabudowy obszarów szczególnego zagrożenia przed powodzią w dolinie rzeki Wieprz.   

Projekt zmiany Studium zachowuje i chroni kompleksy leśne, przez co wypełnia wymogi 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach. Ponadto, w kierunkach zmian 
wprowadzono nowe obszary przeznaczone pod zalesienie.  

W projekcie zmiany Studium gleby chronione należące do III klasy bonitacyjnej wskazane 
zostały jako wolne od zabudowy. 

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, polega na zachowaniu, 
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Projekt 
zmiany Studium wyklucza z lokalizacji inwestycji tereny o najwyższych wartościach przyrodniczych, 
wskazane do objęcia ochroną prawną (rezerwat przyrody, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-
krajobrazowy) oraz nie wprowadza w ich sąsiedztwie żadnych nowych funkcji stanowiących zagrożenie 
dla tych obszarów.  
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13.4. MOŻLIWOŚCI OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W ŚWIETLE 
ZMIAN STUDIUM 

 

Zgodnie z obowiązującą Konwencją o różnorodności biologicznej  pojęcie „różnorodność 
biologiczna” oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących z ekosystemów 
lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one 
częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. 

Głównym dokumentem europejskim dotyczącym ochrony i poprawy stanu różnorodności 
biologicznej w Europie jest dokument Komisji Europejskiej „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz 
kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.” 
Celem dokumentu jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów  
w Unii Europejskiej poprzez określone działania w wyznaczonych celach priorytetowych: 

� ochrony i przywrócenie stanu przyrody, 
� utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów i ich funkcji, 
� zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, 
� zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, stanowiących zagrożenie dla różnorodności 

biologicznej, 
� podjęcie kwestii światowego kryzysu różnorodności biologicznej. 

Zgodnie z Krajową strategią ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności 
biologicznej, ochrona różnorodności biologicznej musi być realizowana na obszarze całego kraju, 
również na obszarach użytkowanych produkcyjnie przez człowieka. Dotyczy to zwłaszcza obszarów 
użytkowanych rolniczo. Obszary te charakteryzują się bogatą mozaiką siedlisk, wynikającą  
z tradycyjnych form gospodarowania, co powoduje, że użytki rolne przedstawiają wysokie walory 
przyrodnicze spełniając funkcję ostoi zagrożonych gatunków flory i fauny. Szczególna rolę w ochronie 
różnorodności biologicznej spełniają lasy, ponieważ pomimo znaczących przekształceń nadal 
zachowują duży stopień naturalności, cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu 
gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i znacząco 
wpływają na ich stan, w tym również poprzez kształtowanie bilansu wodnego. Fundamentalne 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej ma również ochrona ekosystemów wodnych, 
rzek i ich dolin, oczek wodnych i torfowisk.  

Zaproponowane ustalenia projektu zmiany Studium realizują cele dokumentów rangi 
europejskiej i krajowej, dotyczących ochrony bioróżnorodności, poprzez zapisy dotyczące:  

• ochrony planistycznej dolin rzek i cieków wodnych w ramach systemu przyrodniczego gminy, 
polegającej na między innymi zakazie zabudowy, 

• wprowadzenia nowych zalesień oraz brak zapisów powodujących zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nierolnicze, 

• ochrona torfowisk – „Bagna Jezioro” oraz „Łąk Wygorzej” poprzez wyłączenie ich  
z eksploatacji; torfowisko „Bagna Jezioro” zaproponowane zostało do objęcia ochroną prawną 
w formie rezerwatu przyrody,  

• ochrony gruntów rolnych przed zmianą użytkowania, w szczególności klas III i wskazanie 
rozwoju osadnictwa na terenach już wyłączonych z użytkowania poprzez zwiększenie 
intensywności zabudowy oraz na gruntach o niskich wartościach produkcyjnych, położonych  
w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek osadniczych. 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada zaproponowane w projekcie 

Studium pozwalają na zachowanie najcenniejszych pod względem przyrodniczym terenów oraz 
pozwalają na wyznaczenie klarownego systemu przyrodniczego w obrębie gminy. W podstawowym 
zakresie ustalenia Studium będą w niewielkim zakresie negatywnie wpływać na różnorodność 
biologiczną gatunków, siedlisk i ekosystemów.  
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14. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNTYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM PROJEKTU STUDIUM 

 
Nowe przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną, 

produkcyjno-usługową, usługowo-logistyczną, produkcję energii z odnawialnych źródeł, eksploatację 
złóż kopalin oraz pod infrastrukturę zostało wprowadzone głównie na terenach rolnych. Zmiany te 
będą oddziaływać w różnym stopniu na środowisko naturalne. Ogólny charakter zapisów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz brak ściśle określonych 
inwestycji, nie pozwala na konkretne wskazanie rozwiązań eliminujących, ograniczających lub 
kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Należy zaznaczyć, iż z uwagi na położenie obszaru objętego projektem Studium, w tym jego 
odległość od obszarów Natura 2000, oddziaływanie na środowisko ustaleń studium nie wpłynie 
znacząco na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności tych obszarów. 
Realizacja zapisów Studium w bezpośredni sposób nie będzie także oddziaływać na obszary 
podlegające ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. 

Zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i warunki życia 
ludzi powinno dotyczyć zarówno etapu budowy, jak i eksploatacji poszczególnych inwestycji. 

 

14.1. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM 
ODDZIAŁYWANIOM NA ŚRODOWISKO 

 

W kontekście działań zapobiegających negatywnym oddziaływaniom na stan sanitarny 
środowiska, istotne są zapisy projektu zmiany Studium, wykluczające ewentualne uciążliwości 
projektowanych funkcji poza granicami terenu wyznaczonego na ten cel.  

W grupie rozwiązań mających na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom  
na środowisko istotne znaczenie będzie miała infrastruktura sozotechniczna, w którą projektowane 
tereny pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową obligatoryjnie będą musiały być 
wyposażone. 

14.2. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

� Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania zabudowy mieszkaniowej, 
zagrodowej, produkcyjno-usługowej: 

Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 
planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie: 

• zminimalizowanie emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania obiektów oparty 
na grupowych i indywidualnych źródłach ciepła z zastosowaniem proekologicznych paliw, 

• oszczędne gospodarowanie przestrzenią, 
• wykorzystywanie w realizacji obiektów nowoczesnych technologii, 
• przeznaczenie w obrębie działek znacznych powierzchni pod powierzchnię biologicznie czynną, 
• wyposażenie terenów w infrastrukturę wodno-ściekową, 
• zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami. 
•  
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� Rozwiązania w zakresie minimalizacji niekorzystnych oddziaływań związanych  
z lokalizacją terenów eksploatacji kopalin:  

Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 
planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie: 

• prowadzenia eksploatacji złóż zgodnie z planami zagospodarowania złóż i planami ruchu 
kopalni, 

• ochrona klimatu akustycznego poprzez przestrzeganie dopuszczalnych norm hałasu i wibracji 
na terenach zamieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - osłabieniu 
uciążliwości akustycznych może służyć zieleń izolacyjna,  

• zachowanie wymaganych szerokości pasów ochronnych, zgodnie z normami obowiązującymi  
w górnictwie odkrywkowym, 

• zapobieganie niekontrolowanym wyciekom substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń 
górniczych, 

• rekultywację terenów zmienionych w związku z prowadzoną eksploatacją zgodnie z zasadami 
ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami. 

� Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania inwestycji związanych  
z produkcją energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych: 

Elektrownie fotowoltaiczne 

Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 
planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie: 

• w trakcie realizacji inwestycji należy ograniczyć hałas emitowany przez sprzęt budowlany  
i transportowy poprzez zastosowanie odpowiednich technologii i sprzętu, 

• po zakończeniu prac budowlano-montażowych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.  

Infrastruktura wytwarzająca energię w oparciu o biomasę 

Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 
planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie: 

• zastosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, 
• eliminowanie transportu substratów przez tereny zabudowane. 

 
� Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania infrastruktury 

komunikacyjnej: 

Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 
planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie: 

• zapewnienie odpowiednich szerokości pasów drogowych ograniczających emisję 
zanieczyszczeń metalami ciężkimi na tereny sąsiednie, 

• wprowadzenie osłonowych i izolacyjnych nasadzeń w obrębie ciągów komunikacyjnych, 
• budowa urządzeń ułatwiających przemieszczanie się zwierząt w poprzek dróg. 

 
� Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania infrastruktury 

elektroenergetycznej: 

Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 
planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie: 
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• wyznaczenie na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
stref technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

14.3. ROZWIĄZANIA O CHARAKTERZE KOMPENSACYJNYM 
 

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. Zapisy 
„Studium” zasadniczo nie wskazują zadań inwestycyjnych, dlatego trudno jest wyznaczać rozwiązania 
kompensujące straty środowiskowe.  

Realizacja projektowanych w Studium zmian nie spowoduje szkód w środowisku, rozumianych 
(zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
Dz. U. Nr 75, poz. 493) jako negatywne, mierzalne zmiany stanu lub funkcji elementów 
przyrodniczych, ocenione w stosunku do stanu początkowego, które zostały spowodowane 
bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystające 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. 

 
W wyniku działań związanych z eksploatacją kopalin straty przyrodnicze nigdy nie mogą być  

w pełni naprawione. Wartością utraconą, nie do odzyskania, jest sama kopalina. W stosunku  
do zdewastowanego terenu po eksploatacji piasku i bursztynu konieczna jest rekultywacja terenu  
w kierunku określonym w koncesji na wydobycie kopaliny.  

 

15. ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE 

 
Dla przyjętych w projekcie zmiany Studium rozwiązań nie przewiduje się rozwiązań 

alternatywnych. Dokonane zmiany w Studium zostały dostosowane do zaistniałych potrzeb 
społeczeństwa i ściśle określonych celów dotyczących poszczególnych działek, które wynikają głównie  
z wniosków samorządu lokalnego, inwestorów oraz właścicieli nieruchomości. Na przyjęte rozwiązania 
wpływ miały także uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu zagospodarowania terenów, 
uwarunkowań ekofizjograficznych oraz ustaleń dokumentów wyższego rzędu.  

Wskazany w dokumencie zmiany studium sposób zagospodarowania terenów pod 
Wielofunkcyjną strefę rozwoju przedsiębiorczości „Niedźwiada-Ostrówek” wynikał z wniosku Zarządu 
Województwa Lubelskiego i spowodowany był odstąpieniem od realizacji Regionalnego Portu 
Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” na terenie gmin Niedźwiada i Ostrówek. Brak jest zatem 
alternatywnej lokalizacji dla powyższej inwestycji, a wskazana w projekcie dokumentu jest jedyną 
słuszną pod względem istniejących uwarunkowań środowiskowych (generalnie niskie klasy 
bonitacyjne gleb oraz uzyskane zgody właściwych organów do zmiany przeznaczenia gruntów na cele 
nierolnicze i nieleśne, oddalenie od ośrodków osadniczych funkcji mogących negatywnie oddziaływać 
na sąsiedztwo, relatywnie niska szkodliwość dla środowiska gminy) i prawnych (stan własności 
gruntów, brak ograniczeń wynikających z przepisów prawa). Podział funkcji terenów w obrębie strefy 
rozwoju przedsiębiorczości wynikał z wybranej, spośród czterech, najbardziej optymalnej koncepcji 
zagospodarowania obszaru „polotniskowego”, której założeniem był zrównoważony rozwój 
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poszczególnych funkcji w obrębie strefy, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i potencjałów 
(udokumentowane złoża kopalin).   

Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wyznaczone zostały w projekcie dokumentu  
w sąsiedztwie obszarów już zainwestowanych. Znajdują się one poza Systemem Przyrodniczym Gminy 
i co do których nie ma przeciwwskazań dotyczących takiego właśnie sposobu wykorzystania 
przestrzeni. 

Wybór lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej był pokierowany wymaganiami 
infrastrukturalnymi dla funkcjonowania tego typu inwestycji tj. bliskość sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia. Jednocześnie obszar oddalony jest od terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej 
oraz obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. 

Wprowadzenie do dokumentu zmiany studium inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, jaką jest linia elektroenergetyczna 400 kV wynika z dokumentów nadrzędnych, w tym 
projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Ponadto 
wprowadzono również linię elektroenergetyczną 110 kV dla zasilania wielofunkcyjnej strefy rozwoju 
przedsiębiorczości.  

Trasy przebiegu linii elektroenergetycznych wytyczone zostały bezkolizyjnie z istniejącym 
zagospodarowaniem  i użytkowaniem terenów oraz określonymi w projekcie dokumentu kierunkami 
zmian w strukturze przestrzennej terenów. 

 

16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI PRZY OPRACOWYWANIU PROGNOZY  

 
W czasie sporządzania prognozy nie napotkano poważniejszych trudności wynikających  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, odnoszących się do przedstawionych 
kierunków oraz charakteru oddziaływania na środowisko realizacji zmiany Studium. Analiza i ocena 
dokumentu zmiany studium pod kątem oddziaływania realizacji jego ustaleń na środowisko wskazuje, 
że zasadniczym źródłem oddziaływania będą ustalenia związane ze zmianą funkcji terenów,  
w szczególności w granicach Wielofunkcyjnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaproponowane  
w projekcie zmiany Studium ustalenia są efektem przeprowadzonych analiz, a także wynikają  
z uwarunkowań środowiskowych oraz zamierzeń i polityki przestrzennej władz lokalnych. W trakcie 
opracowywania Prognozy, przy uwzględnieniu stopnia szczegółowości dokumentu podlegającego 
prognozie, przeanalizowano prawdopodobne oddziaływania wynikające z realizacji zmiany Studium,  
z uwzględnieniem informacji na temat stanu środowiska w obszarze opracowania oraz poddano ocenie 
możliwe skutki tych oddziaływań na środowisko.  

 
 

17. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ DOKUMENTU 

 

Wpływ przedmiotowego projektu zmiany Studium na środowisko przyrodnicze dokonywane 
będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którego zasady funkcjonowania 
określone są w rozdziale 2 art. 25-29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2001 Nr 62 poz. 627, z późn. zm.). Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane są corocznie 
w Raportach o stanie środowiska, wydawanych  w formie ogólnodostępnej publikacji. Źródłami danych 
w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa 
Lubelskiego), źródła administracyjne (także gminne) wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub 
zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia), czy badania statystyczne Głównego Urzędu 
Statystycznego.  
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W przypadku realizacji na terenach objętych zmianą Studium przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, może zostać nałożony obowiązek 
monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie adekwatnym do rodzaju 
inwestycji. 

 System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni powinien opierać się  
na okresowej analizie i ocenie zmian w zagospodarowani przestrzennym gminy dokonywanej przez 
samorząd gminny, której obowiązek realizacji wynika z przepisów  ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

18. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 
NA ŚRODOWISKO 

 
Uwzględniając główne zasady postępowania oraz identyfikacji możliwych do zaistnienia 

transgranicznych oddziaływań na środowisko określonych w Konwencji o ocenach oddziaływania  
na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) oraz Ustawie  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 145, poz. 951 z późn. zm.), 
nie przewiduje się dalekosiężnych, wykraczających poza granice Polski oddziaływań na środowisko.  
 Przy obecnym stanie wiedzy o planowanych inwestycjach należy założyć, iż oddziaływanie 
potencjalnych inwestycji zlokalizowanych na terenach o wyznaczonych funkcjach będzie miało jedynie 
charakter lokalny, ewentualnie obejmie obszar sąsiedniej gminy. 
 

19. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko była ocena skutków realizacji ustaleń 
zawartych w dokumencie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiada na środowisko naturalne oraz na cele i przedmiot ochrony 
obszarów NATURA.  

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż zmiany w sposobie 
zagospodarowania przestrzennego terenów, które wystąpią w wyniku realizacji ustaleń projektu 
dokumentu będą miały zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny, rozumiany jako oddziaływanie 
zauważalne lecz niepowodujące naruszenia standardów środowiskowych. Jednocześnie należy 
podkreślić, iż prawdopodobny negatywny wpływ wskazanych zmian studium na stan i jakość 
środowiska został stwierdzony w stosunku do stanu istniejącego tj. obszaru gminy z nie w pełni 
zrealizowanymi ustaleniami obowiązującego Studium.  

Po analizie obecnie obowiązującego dokumentu można wysunąć tezę, iż wpływ na 
środowisko realizacji ustaleń określonych w projekcje zmiany studium będzie 
porównywalny (z wyjątkiem zakresu eksploatacji złóż kopalin) do tego, jaki zaistniałby 
na skutek pełnej realizacji ustaleń obowiązującego dokumentu studium.  

W wyniku przeprowadzonej prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu 
zmiany studium, nie stwierdza się istotnego naruszenia istniejącej kompozycji 
urbanistycznej jednostek osadniczych obszaru gminy, w tym zachwiania ładu 
przestrzennego. Ustalenia studium generalnie uwzględniają uwarunkowania 
ekofizjograficzne i ochronę systemu przyrodniczego gminy (SPG). 
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Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących 
zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia  
dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo  
i krajobrazowo cennych.  

Nie przewiduje się zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków chronionych 
w obrębie obszaru NATURA 2000 „Dolina Tyśmienicy”.  

Realizacja projektu ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje 
znaczącego negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność 
obszarów NATURA 2000. 

Warunkiem uzyskania optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska jest uwzględnienie, 
przy realizacji ustaleń zawartych w projekcie dokumentu zmiany studium, propozycji działań 
zmierzających w celu zapobiegania lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko. 

 

20. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, została sporządzona zgodnie z wymogiem 
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. 

Dokument zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Niedźwiada dokonuje zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenów, głównie na 
obszarze projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” i terenach 
okołolotniskowych, wprowadzając Wielofunkcyjną strefę rozwoju przedsiębiorczości „Niedźwiada – 
Ostrówek”, obejmującą: 

• tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów, magazynów (P/U) – tereny lokalizacji 
obiektów i urządzeń służących produkcji, magazynowaniu, składowaniu oraz realizacji usług 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z wewnętrznym systemem komunikacji, 

• tereny zabudowy usługowo - logistycznej (UL), 
• tereny eksploatacji złóż kopalin (PE) – tereny lokalizacji wydobycia kopalin bursztynu lub 

piasku, przyszłego obszaru i terenu górniczego oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym 
wewnętrznego systemu komunikacji, 

• tereny dróg publicznych. 
 

Pozostałe zmiany w projekcie studium dotyczą: 
• wprowadzenia obszaru rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrownia fotowoltaiczna (E)  
w miejscowości Niedźwiada Kolonia, 

• wprowadzenia nowych terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej (M) w miejscowości Niedźwiada, Brzeźnica Bychawska Kolonia  
i Niedźwiada Kolonia, 

• wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zalesienie w miejscowości Niedźwiada  
i Niedźwiada Kolonia, 

• zmiany funkcji terenu przemysłu i składów, związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 
na teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z dopuszczeniem lokalizacji obiektów  
i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy przekraczającej 100 KW  
w zakresie przetwarzania biomasy i fotowoltaiki (P/E) w miejscowości Tarło, 

• objęcie ochroną planistyczną kościołów, nadając im status dóbr kultury współczesnej  
w miejscowościach Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Tarło i Niedźwiada, 
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• wyznaczenie przebiegu projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV dla zasilania planowanych terenów zabudowy wielofunkcyjnej strefy rozwoju 
przedsiębiorczości, 

• wyznaczenie przebiegu projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych 
napięć 400 kV Siedlce Ujrzanów -Lublin Wschód (Bogdanka), 

• wyznaczenie przebiegu nowego odcinka projektowanej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
• likwidacji części projektowanych terenów zabudowy usług okołolotniskowych, terenu lotniska, 

obiektów infrastruktury i określenia nowego przeznaczenia zgodnie z istniejącym stanem 
użytkowania terenów (użytki rolne, lasy i zadrzewienia), 

• likwidacji w miejscowościach Górka Lubartowska i Pałecznica Kolonia terenów projektowanej 
zabudowy zagrodowej i usługowej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 1% 
prawdopodobieństwie jej wystąpienia. 

  

Analizy i prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji powyższych zmian studium 
odniesiono do istniejących uwarunkowań środowiskowych, prawnych oraz obecnego stanu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych zmianą. Ponadto dokonano teoretycznego 
porównania skutków środowiskowych, jakie mogą zaistnieć w przypadku realizacji dokonanych zmian 
i tych, które byłyby wynikiem realizacji ustaleń obecnie obowiązującego dokumentu Studium. 

Celem sporządzenia Prognozy była w szczególności:  

� diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem wraz 
z oceną potencjalnych skutków środowiskowych wdrożenia zapisów projektu zmiany Studium; 

� przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie zidentyfikowanych 
negatywnych oddziaływań wraz z propozycją przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji przewidzianych w Studium zmian oraz częstotliwości jej przeprowadzania.  
 
Przeprowadzona w Prognozie analiza zgodności zapisów zmiany Studium z zapisami 

dokumentów wyższego rzędu wskazała na spójność założeń ustalonych w projekcie zmiany Studium  
z celami takich dokumentów,  jak: Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą 
do roku 2016, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, Strategia Rozwoju 
Kraju, Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 roku. 
Ponadto stwierdzono zgodność zapisów projektu zmiany studium z priorytetami i celami 
wyznaczonymi w dokumentach wspólnotowych, a także realizuje założenia polityki gminy. 

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy Niedźwiada położony jest w obrębie 
Wysoczyzny Lubartowskiej oraz Zaklęsłości Sosnowickiej. Wysoczyzna Lubartowska ma charakter 
lekko falistej, zdenudowanej wysoczyzny morenowej ze żwirowymi ostańcami, rozciętej szeroką dolina 
Wieprza. Różnice wysokości pomiędzy dnem doliny a wierzchowiną moreny sięga do 10 m. Zaklęsłość 
Sosnowicka ma charakter plejstoceńskiej równiny. Najwyższym punktem obszaru gminy jest 
wzniesienie na wysokości 180 m n.p.m. w południowo-wschodniej części gminy; najniżej położony 
teren występuje w dolinie rzeki Wieprz i sięga 141 m n.p.m. 

W ponadlokalnym systemie obszarów przyrodniczych znalazła się dolina rzeki Wieprz – 
korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym nr 65K wchodzący w skład Krajowej Sieci Ekologicznej 
ECONET – PL.  
Poza doliną Wieprza, w systemie przyrodniczym gminy dużą rolę odgrywają:  
� 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. 
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Na obszarze gminy Niedźwiada znajdują się udokumentowane złoża kopalin: „Górka 

Lubartowska” – złoże piasku, „Górka Lubartowska” – złoże piasków formierskich, „Górka 
Lubartowska” – złoże bursztynów, „Górka Lubartowska 685” – złoże piasków budowlanych 
(eksploatacja złoża zaniechana), „Górka Lubartowska 783” – złoże piasków budowlanych (eksploatacja 
złoża zaniechana), „Górka Lubartowska II” - złoża piasków budowlanych (eksploatacja złoża 
zaniechana), „Górka Lubartowska IV” – złoże piasku, „Górka Lubartowska VI” – złoża piasków 
budowlanych, „Kolonia Pałecznica” – złoża piasków budowlanych, „Niedźwiada” – złoże mieszanek 
żwirowo-piaskowych, „Kolechowice Nowe” – złoże węgla kamiennego, „Zapłocie” – złoże piasków 
kwarcowych do produkcji betonów komórkowych. 

 
Rzeźba terenu gminy jest mało urozmaicona. Deniwelacje obszaru gminy są niewielkie. 

Najniżej położony w gminie jest teren w dolinie rzeki Wieprz na północ od Górki Lubartowskiej – 141,4 
m n.p.m. Najwyżej nad poziomem morza – 182,5 m położone są tereny w południowo-wschodniej 
części gminy, na północ od Lasu Terleckiego. Większość obszaru gminy położona jest na wysokości 
rzędu 150-170 m n.p.m. Rzeźba terenu na przeważającym obszarze gminy nie stanowi przeszkód  
i utrudnień dla rozwoju rolnictwa i osadnictwa. 

 
Gmina położona jest w międzyrzeczu Wieprza i Tyśmienicy (prawy dopływ Wieprza). We 

wschodniej części gminy, odwadnianej do Tyśmienicy, główną rzeką jest Piskornica (lewobrzeżny 
dopływ Tyśmienicy). Cała zlewnia Tyśmienicy jest uznana za deficytową. Zlewnia Piskornicy objęta jest 
ochroną jako tzw. obszar ochronny zlewni wód powierzchniowych. 

Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszar gminy 
znajduje się w obrębie 5 JCWP, granice których pokrywają się z granicami naturalnymi zlewni cieków 
powierzchniowych. Są to: 

� PLRW2000192479 - Wieprz od Bystrzycy do Tyśmienicy – rzeka zagrożona nieosiągnięciem 
celów środowiskowych; 

� PRLW20001724754 – Dopływ spod Kolonii Brzeźnica Bychawska – niezagrożony 
nieosiągnięciem celów środowiskowych;  

� PLRW20001724769 – Biłka - niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych; 
� PLRW20001724749 – Kanał K - niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych; 
� PLRW200017248329 - Piskornica - zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Poza wyżej wymienionymi ciekami na obszarze gminy znajdują się niewielkie cieki. Najdłuższa 
jest Struga o długości ok. 8 km, przepływająca w południowej części gminy. Ponadto na terenie 
opracowania znajdują się: Dopływ spod Kolonii Niedźwiada, Gózdek, Dopływ spod Borka, Dopływ 
spod Berejowa, Dopływ spod Kolonii Berejów. Na terenie gminy, w miejscowości Pałecznica znajduje 
się zbiornik o pow. 1,3 ha, zasilany wodami rzeki Strugi – dopływ Kanału K (w zlewni rzeki Wieprz)  
o funkcji retencyjno-ekologiczno-turystycznej.  

 Według podziału na jednolite części wód podziemnych, obszar gminy położony jest  
w granicach jednostek subregionu nizinnego środkowej Wisły o nr 84 (PLGW230084), która nie jest 
zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Wody podziemne na obszarze opracowania 
związane są z utworami czwartorzędu, trzeciorzędu i górnej kredy. Wody podziemne poziomu 
kredowego należą do głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 407 (Chełm – Zamość) 
wydzielonego w ramach ogólnopolskiej strategii ochrony wód podziemnych. Wody podziemne  
w obrębie zbiornika są wysokiej jakości i na przeważającym obszarze nadają się bez uzdatniania do 
celów konsumpcyjnych. Na obszarze opracowania wody podziemne ujmowane są w miejscowościach: 
Górce Lubartowskiej, Zabiele, Tarle Kolonii oraz w miejscowości Niedźwiada – Kolonia (wyłączone  
z eksploatacji) i w Brzeźnicy Bychawskiej (pełniące obecnie rolę przepompowni). Ujęcia wody 
posiadają zabezpieczone strefy ochrony bezpośredniej.  

 
W gminie dominują gleby o średniej i słabej jakości. Dominują gleby bielicowe, 

pseudobielicowe i gleby brunatne, w mniejszych płatach występują: czarne ziemie, mady, gleby torfowe 
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i murszowo – torfowe oraz gleby mułowo – torfowe i glejowe. Pod względem klasyfikacji bonitacyjnej 
gleb dominują użytki rolne w klasie IV– 57,3%; grunty w klasie V i VI zajmują powierzchnię 36,5%,  
a w klasie III – 6,2% użytków rolnych. Przewarzająca część gleb posiada odczyn kwaśny. Dominują 
gleby kompleksu żytniego słabego, żytniego dobrego oraz zbożowo-pastewnego.  

Pod względem przyrodniczo-leśnym gmina znajduje się w krainie Mazowiecko-Podlaskiej,  
w granicach okręgu Równiny Lubartowskiej, cechując się niską lesistością i ubogim zasobem gatunków 
tworzących drzewostan. Na terenie gminy wyróżnia się kilka podstawowych typów siedlisk 
przyrodniczych: zbiorowiska roślinności wodnej, zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, zbiorowiska 
szuwarowe, zbiorowiska łęgowe, zbiorowiska leśne i zaroślowe, zbiorowiska torfowiskowe, zbiorowiska 
kserotermiczne. Na obszarze opracowanie stwierdzono występowanie gatunków dziko występujących 
roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową oraz ochroną częściową, takich jak: grzybienie północne, 
storczyk krwisty, okrężnica bagienna, pływacz zwyczajny, kruszczyk błotny, skrzyp pstry, nasięźrzał 
pospolity, wierzba lapońska, turzyca bagienna, rosiczka okrągłolistna, grążel żółty. W dolinie Wieprza 
w okolicy Górki Lubartowskiej, znajdują się siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – 91EO – 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Łęgi znajdują się także w dolinie rzeki Struga.  

Najbardziej wartościowe środowiska związane z bytowaniem cennych gatunków fauny zostały 
stwierdzone w dolinie Wieprza. Drugi rejon nagromadzenia walorów faunistycznych to Las Pałecki, 
część Lasu Terleckiego z cennym torfowiskiem – „Uroczysko Błoto” oraz torfowisk Bagno Jezioro, Łąki 
Błoto i Łąki Wygorzel. Z gatunków chronionych zaobserwowano na terenie lasów lerka (załącznik I 
Dyrektywy Ptasiej), czajki, słowika szarego, błotniaka stawowego, gąsiorka i jaszczurki zwinki.  

 
Na obszarze gminy Niedźwiada nie występują obszary objęte prawną ochroną przyrody 

określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. 
zm.), natomiast w parku dworskim w Pałecznicy - Kolonii znajduje się pomnik przyrody (lipa) 
powołany Decyzją z upoważnienia Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 1979 r. Ponadto występują 
gatunki roślin objęte ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 
stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.  z 2012 r., poz. 81), w tym ochroną 
ścisłą. Na obszarze opracowania proponuje się objęcie ochroną prawną najcenniejszych obszarów 
przyrodniczą w formie: 

� rezerwatu przyrody „Bagno Jezioro” o powierzchni 24 ha (otulina 159,4 ha) obejmującego 
torfowisko wysokie z przyległym torfowiskiem niskim z licznymi gatunkami roślin rzadkich  
i chronionych; 

� użytku ekologicznego „Piskornica” o powierzchni 53,6 ha o walorach przyrodniczo – 
krajobrazowych w dolinie Piskornicy; 

� zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Górka Lubartowska” obszaru w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejscowości Górka Lubartowska o pow. 67 ha, obejmującego fragment koryta 
Wieprza, dwa płaty olsów, starorzecza oraz stromą skarpę wysoczyzny. 

Ponadto proponuje się objęcie ochroną pomnikową 20 pojedynczych drzew, 5 zgrupowań drzew oraz 
szpaler i aleję drzew. 
 

W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 5 lutego 
2013 r., poz. 535) znajduje się park dworski w granicach działki w miejscowości Pałecznica Kolonia (Nr 
rejestru A/776). W wojewódzkiej ewidencji zabytków znajduje się zespół Kościelny w Brzeźnicy 
Bychawskiej oraz 8 kapliczek przydrożnych. Obszar gminy został objęty badaniami Archeologicznego 
Zdjęcia Polski (AZP – 70-82; 71-83; 72-82). Na obszarze wyznaczono 146 stanowisk archeologicznych. 
 

Uznaje się, iż stan sanitarny środowiska analizowanego obszaru nie odbiega znacząco  
od przeciętnej jakości środowiska w regionie i ocenia się, iż jest on stosunkowo dobry. Największe 
zagrożenie dla jakości środowiska stwarzają: emisja zanieczyszczeń do atmosfery z transportu 
samochodowego, emisja zanieczyszczeń do atmosfery z indywidualnego ogrzewania budynków, ścieki 
bytowe nieczyszczone oraz spływy powierzchniowe z terenów rolniczych.   
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Do głównych zagrożeń na terenie gminy należą: zagrożenie powodziowe w sąsiedztwie rzeki 
Wieprz (strefa bezpośredniego zagrożenia wodą P=1%, obejmująca głównie tereny łąk) oraz ruchy 
masowe ziemi - skoncentrowane wzdłuż krawędziowej doliny rzeki Wieprz w okolicach miejscowości 
Górka Lubartowska oraz w okolicach miejscowości  Pałecznica Kolonia.  

  Analiza obecnego stanu zagospodarowania obszaru gminy Niedźwiada wskazuje na zgodność 
obecnego użytkowania i zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi:  

− gleby o najwyższej III klasie bonitacyjnej pozostają głównie w użytkowaniu rolniczym,  
− rozmieszczenie przestrzenne sieci osadniczej na terenie gminy można uznać za harmonijny  

z zasobami przyrodniczymi; nie stwierdzono zjawiska presji zabudowy na tereny szczególnie 
cenne przyrodniczo i krajobrazowo, 

− położenie głównych jednostek osadniczych w odniesieniu do warunków lokalnych (rzeźba 
terenu, głębokość zalegania wód gruntowych, rodzaju podłoża, struktury hydrograficznej 
gminy oraz topoklimatu) i sanitarno-klimatycznych jest korzystne, 

− lokalizacja jednostek osadniczych uwzględnia uwarunkowania geologiczno-inżynierskie, 

−  przestrzenny układ zabudowy w poszczególnych miejscowościach wykazuje stosunkową 
zwartość, pozwala to ograniczyć inwazyjne zagospodarowanie terenów i ogranicza 
rozczłonkowania funkcji rolniczych i przyrodniczych.  
 

Zainwestowanie terenów w projektowanym dokumencie zmiany Studium będzie oddziaływać 
na poszczególne elementy środowiska. Główne oddziaływania będą dotyczyć: 

• wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z zakładów produkcyjnych oraz ze 
wzmożonego ruchu komunikacyjnego, 

• emitowanie hałasu, którego prawdopodobnym źródłem będą nowe zakłady produkcyjne oraz 
wzmożony ruch komunikacyjny na trasach prowadzących do Wielofunkcyjnej strefy rozwoju 
przedsiębiorczości, 

• emisja pól elektromagnetycznych z projektowanych linii elektroenergetycznych  
(15,  110 i 400 kV), 

• zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 
• przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, w tym przez eksploatację kopalin, 
• zmian w krajobrazie, 
• zmian w szacie roślinnej. 

Zmiany w środowisku związane z realizacją ustaleń projektu Studium będą istotne  
w stosunku do stanu istniejącego, natomiast porównywalne do zmian, jakie zaistniałyby w przypadku 
realizacji ustaleń aktualnie obowiązującego dokumentu, w szczególności na terenie Regionalnego 
Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” oraz terenów okołolotniskowych, który w nowym dokumencie 
wskazany został pod Wielofunkcyjną strefę rozwoju przedsiębiorczości „Lublin-Niedźwiada”. 
Największe skutki oddziaływanie przewiduje się w stosunku do lokalizacji kopalni złóż surowców 
mineralnych na obszarze Wielofunkcyjnej Strefy rozwoju przedsiębiorczości „Niedźwiada – Ostrówek”. 
Będą to głównie oddziaływania na powierzchnię terenu (oddziaływania nieodwracalne) i na krajobraz. 
Powierzchniowa eksploatacja złóż kopalin może być zagrożeniem dla środowiska gruntowo – wodnego. 
Niemniej jednak na obecnym etapie prac planistycznych nie określa się szczegółów technicznych 
wydobycia złoża, dlatego też niemożliwa jest ocena stopnia zakłócenia stosunków wodnych. 

Wpływ zabudowy produkcyjno-usługowej i usługowo-logistycznej na stan środowiska zależeć 
będzie od rodzaju prowadzonej działalności. Nie można wykluczyć jednak pogorszenia warunków 
aerosanitarnych i akustycznych w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowych inwestycji. Budowa  
i funkcjonowanie zakładów produkcyjno-usługowych będzie oddziaływać na powietrze (emisja 
zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z ogrzewnictwa i komunikacji), pokrywę glebową -  
w wyniku realizacji inwestycji oraz uzbrojenia terenów nastąpi częściowa, lokalna niwelacja terenów 
oraz zniszczenie struktury wierzchniej warstwy. Skutkiem środowiskowym będzie także zwiększona 



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

 

83 

 

emisja hałasu. Ponadto przekształceniu ulegnie krajobraz, w części przeznaczonej pod nową zabudowę 
kubaturową. 

Stosunkowo niewielkie zmiany środowiskowe wystąpią na skutek ustaleń dotyczących 
lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Funkcjonowanie 
elektrowni fotowoltaicznej nie będzie się wiązała z naruszeniem standardów jakości środowiska.  
Z uwagi na zajęcie znacznej powierzchni terenu – 5,6 ha obiekt może być postrzegany jako negatywny 
element w harmonijnym krajobrazie rolniczym. Głównym negatywnym skutkiem dla środowiska 
wynikającym z nowego zainwestowania jest zubożenie powierzchni biologicznie czynnej. 
Wprowadzenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej będzie także skutkowało zwiększeniem 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, ścieków oraz odpadów, co jest nieuniknionym efektem rozwoju 
osadnictwa. Projekt planu ustala zasady gospodarki odpadami oraz zasady ochrony wód, gleb  
i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami, których zachowanie będzie gwarancją dbałości  
o czystość środowiska i niekolizyjności nowej zabudowy z uwarunkowaniami środowiskowymi. 
 Projektowane linie energetyczne 15 kV, 110 kV i 400 kV będą emitowały pole 
elektromagnetyczne o wartościach szkodliwych dla człowieka. Trasy przebiegu planowanych linii 
wysokiego napięcia zostały poprowadzone z uwzględnieniem  istniejącej oraz planowanej nowej 
zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej). 

Wprowadzenie do projektu studium nowych terenów przeznaczonych do zalesienia, w aspekcie 
niskiej lesistości gminy w skali województwa, jest działaniem korzystnie wpływającym na poprawę 
struktury przyrodniczej gminy.  

Pozytywnymi skutkami oddziaływania na środowisko charakteryzują się zmiany w Studium 
polegające na likwidacji części projektowanych terenów zabudowy usług okołolotniskowych, terenu 
lotniska, obiektów infrastruktury i określenia nowego przeznaczenia zgodnie z istniejącym stanem 
użytkowania terenów (użytki rolne, lasy i zadrzewienia).  

Innym pozytywnym skutkiem jest likwidacja w miejscowościach Górka Lubartowska  
i Pałecznica Kolonia terenów projektowanej zabudowy zagrodowej i usługowej w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią o 1% prawdopodobieństwie jej wystąpienia. 

 
Istnieje prawdopodobieństwo, że na skutek realizacji ustaleń zmiany studium, powstaną 

inwestycje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem,  
do inwestycji takich należy wydobycie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru 
górniczego nie mniejszej niż 25 ha oraz tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 
minimum 1 ha. Prawdopodobieństwo realizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko istnieje także na terenach o projektowanych funkcjach 
produkcyjnej i produkcyjno-usługowo, na których projekt studium zakłada realizację terenochłonnej 
zabudowy techniczno-produkcyjnej. Rzeczywisty wpływ powyżej wymienionych inwestycji będzie 
możliwy na etapie ich realizacji i określony będzie w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 
W dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko dokonano analizy zgodności 

przewidzianego w studium zainwestowania z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Przy 
kształtowaniu struktury funkcjonalno–przestrzennej gminy uwzględniono uwarunkowania wynikające 
z ochrony przeciwpowodziowej, występowania obszarów gleb chronionych, lasów i terenów 
udokumentowanych złóż kopalin oraz systemu przyrodniczego gminy.  

Częściowo niezgodny z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi pozostaje sposób 
zagospodarowania udokumentowanego złoża piasku „Górka Lubartowska” i złoża bursztynu „Górka 
Lubartowska”. Na obszarze powyższych złóż wyznaczono Wielofunkcyjną Strefę Rozwoju 
Przedsiębiorczości „Niedźwiada – Ostrówek” obejmującą, poza terenem lokalizacji kopalni piasku  
i bursztynu, obszar zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowo-
logistycznej. Stałe zainwestowanie terenów złóż kopalin może utrudnić ich eksploatację w przyszłości.  

 
W dokumencie projektu studium określono kierunki ochrony i kształtowania środowiska  

polegające na: 
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� zakazie podejmowania działań mogących powodować zagrożenie dla drożności korytarzy 
ekologicznych, 

� zakazie zabudowy na terenach dolin rzecznych, w obszarze szczególnego zagrożenia wodą stuletnią 
oraz w obniżeniach terenu o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych i klimatyczno-
zdrowotnych,  

� zakazie zabudowy w strefie krawędziowej doliny Wieprza narażonej na erozję,  
� ochronie przed zabudową strefy ekspozycji krajobrazowej rzeki Wieprz, 
� ograniczeniu zabudowy na glebach I-III klasy gruntów rolnych oraz terenach udokumentowanych 

złóż kopalin, 
� w celu kształtowania ciągłości przestrzennej ekosystemów leśnych przeznacza się gleby klas V i VI 

do zalesienia, 
� koncentracji zabudowy miejscowości ze wskazaniem zwiększenia zwartości ich układu 

przestrzennego oraz ograniczania tendencji rozpraszania zabudowy mieszkaniowej. 

Ponadto analiza ustaleń projektu zmiany studium wskazuje na zgodność jego zapisów  
z przepisami prawa, w tym: ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
ustawy o lasach, z ustawą o odpadach, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawo 
ochrony środowiska, a także z ustawą o ochronie przyrody. 

W wyniku przeprowadzonych w Prognozie analiz i ocen, stwierdza się, iż w wyniku realizacji 
ustaleń Studium, nie wystąpią oddziaływania znacząco negatywne, a mianowicie takie, które mogłyby 
spowodować zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, a także stanowić 
zagrożenie dla liczebności i bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt.  

W celu zapobiegania i minimalizowania uciążliwości proponowanych w projekcie zmiany 
Studium funkcji, należy stosować przy jego realizacji najnowsze dostępne technologie i wysokiej 
jakości urządzenia oraz materiały, a przede wszystkim należy respektować wszystkie proekologiczne 
ustalenia, które regulują szereg ważnych aspektów ochrony środowiska. Ograniczenia negatywnego 
oddziaływania skutków realizacji Studium zawarte są w szeregu ustaleń, nakazów i zakazów 
dotyczących terenu objętego zmianą Studium.  

Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, nie będzie posiadać charakteru 
transgranicznego. Nie ma więc potrzeby przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż projekt zmiany Studium wprowadza zmiany w strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej terenów, zachowując istniejący układ kompozycyjny jednostek 
osadniczych. Ustalenia studium generalnie uwzględniają uwarunkowania ekofizjograficzne i ochroną 
systemu przyrodniczego gminy (SPG), zapewniając trwałość procesów przyrodniczych. Analizowany 
dokument wyklucza spod zabudowy tereny o najwyższych i wysokich wartościach przyrodniczo – 
krajobrazowych. Ponadto wskazany w dokumencie zmiany studium sposób zagospodarowania terenów  
na obszarze Wielofunkcyjnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości poprzedzony był sporządzeniem 
koncepcji zagospodarowania przestrzennego w kilku alternatywnych wariantach oraz wyborem 
najbardziej optymalnej pod względem uwarunkowań przyrodniczych, prawnych, infrastrukturalnych  
i osadniczych.  

Przy obecnym stanie wiedzy dotyczącej możliwych do realizacji inwestycji w granicach 
dopuszczonych ustaleniami zmiany Studium, wystąpienie znaczącego negatywnego oddziaływania  
na środowisko jest mało prawdopodobne, jednak dokładniejsza ocena możliwa będzie dopiero  
na etapie przedrealizacyjnym. W celu uzyskania optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska 
będzie uwzględnienie, propozycji działań zmierzających do zapobiegania lub ograniczenia 
negatywnych oddziaływań na środowisko przedstawionych w niniejszej prognozie. 
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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 Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i 
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 
do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. poz. 1479); 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206); 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
(Dz. U. 2005, nr 233, poz. 1988); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 
258, poz. 1550 z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826 z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz. 984); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U z 2012 r., poz. 81); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2011 r. Nr 237, poz. 1419); 

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

17. 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); 

18. 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); 
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19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032); 

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

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z późn. zm.); 

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

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463); 

24. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst 
jednolity z dnia 12.06.2012 r., Dz. U. poz. 647 z późn. zm.); 

25. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 
(tekst jednolity z dnia 24 października 2013 roku Dz. U. poz. 1235); 

26. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z dnia 23 
października 2013 roku Dz. U. poz. 1232 z późn. zm.); 

27. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. z dnia 9 lutego 2012 r. poz. 145 z późn. zm.); 

28. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); 

29. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. 2007, Nr 75, poz.493 oraz z 2008, Nr 138, poz.865); 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2013 
roku Dz. U. poz. 627); 

31. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1563 z późn. zm.); 

32. Ustawa o lasach (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2010 roku Dz. U. z 2011, Nr 12, poz. 59 z 
późn. zm.); 

33. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z dnia 18 lipca 2013 roku Dz. U. 
2013, poz. 1205); 

34. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów 
naturalnych kraju (Dz. U. Z 2001r, Nr 97 poz. 1051 z późn. zm.); 

35. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jednolity z dnia 12 czerwca 2006 roku Dz. U. 2006, Nr.123 poz. 858). 

36. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011, Nr 163, poz. 981 
z późn. zm.); 
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