
UCHWAŁA NR III/ 17/18
RADY GMINY PUŁAWY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),  w związku z:

Uchwałą Nr  XXXIX/223/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 
1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 
2012 roku,

Uchwałą Nr  VI/27/15 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 
1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 
2012 roku,

Uchwałą Nr  XIX/141/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 
1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 
2012 roku,

Rada Gminy Puławy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Puławy.
§ 2. Załącznikami do niniejszej Uchwały są:

1) załącznik nr 1: Tekst Studium (ujednolicony tekst z wprowadzonymi zmianami)
2) załącznik nr 2: Uwarunkowania wynikające z analiz ekonomicznych, środowiskowych 

i społecznych wraz z prognozami demograficznymi i bilansem terenów przeznaczonych pod 
zabudowę

3) załącznik nr 3: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
4) załącznik nr 4: Rysunki zmiany Studium przedstawiające poszczególne tereny objęte zmianą – 

przedstawione na załącznikach nr 4.1 – 4.17 sporządzonych na fragmentach rysunku Studium 
w skali 1 : 10 000

5) załącznik nr 5: Rysunek Studium w skali 1 : 10 000 (ujednolicony rysunek zawierający wszystkie 
wprowadzone zmiany)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej 

gminy Puławy.
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tekst ujednolicony 
 
 

 

1. Zmiany w tekście wprowadzone Uchwałą nr VII/39/07 Rady Gminy Puławy, 
z dnia 27 kwietnia 2007 r. wyróżnione zostały drukiem pochyłym – (tzw. I ZMIANA 

STUDIUM) . 

 
2. Zmiany wprowadzone w tekście, w związku z pracami zainicjowanymi Uchwałą nr 

XLVII/230/10 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Puławy, a wprowadzone Uchwałą nr XVII/86/2012 Rady Gminy 
Puławy z dnia 02 sierpnia 2012 r., wyróżnione zostały drukiem pogrubionym (nowe 

wprowadzenie) lub drukiem przekreślonym (usunięcie tekstu nieaktualnego dla obszaru 
objętego zmianą) -  (tzw. II ZMIANA STUDIUM)  

 
 

3. Zmiany w tekście wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 
11 października 2012 r.  wyróżnione zostały drukiem pogrubionym i pochyłym. 

 
4. Zmiany w tekście wprowadzone Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Puławy  

z dnia 20 grudnia 2018 r. wyróżnione zostały kolorem niebieskim. 
 
 
 
 
 
 

Grudzień 2018 r. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ 17/18

Rady Gminy Puławy

z dnia 20 grudnia 2018 r.
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I. INFORMACJE WST ĘPNE  
 

1. Zadania studium 
 

1. Zadaniem studium jest: 

=> Rozpoznanie kompleksowych uwarunkowań rozwojowych gminy, jej potrzeb oraz 

problemów do rozwiązania,  

=> Określenie podstawowych kierunków rozwoju i przekształceń funkcji terenu, 

=> Stworzenie podstaw aktualizacji planów miejscowych, a także koordynacji  

przedsięwzięć rozwojowych i realizacji programów;  

=> Stworzenie podstaw formalnych prowadzenia negocjacji w zakresie ponadlokalnych 

zadań publicznych;  

=> Określenie podstaw formułowania strategii i programów dotyczących realizacji 

określonych celów i zadań wynikających z polityki samorządu;' 
 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Studium określa 

politykę przestrzenną gminy, uwzględniając m.in. występujące na jej obszarze uwarunkowania 

regionalne. W gminie Puławy obejmują one: 
- uwarunkowania przyrodnicze, system ekologiczny, zasoby wodne - związane 

z położeniem w obszarze węzłowym o znaczeniu międzynarodowym Wisły Środkowej; 
- uwarunkowania kulturowe; szczególnie wartości zabytkowe oraz krajobraz kulturowy; 
- elementy rozwoju krajowego i regionalnego układu komunikacyjnego oraz infrastruktury 

technicznej, szczególnie w elektroenergetyce; 
- kształtowanie zagospodarowania z uwzględnieniem usytuowania części gminy 

w Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Pradolina Wieprza"; 

- warunki dostosowania wymogów gospodarki przestrzennej do standardów ekologicznych 
i prawnych. 

 

3. W związku z podjęciem uchwały nr XLVII/230/10 Rady Gminy Puławy z dnia  
10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy 
w niniejszym studium, zgodnie z procedura przewidzianą w ustawie z dnia 23 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza się zmiany: 

1) w obszarze terytorialnym obejmującym następujące działki ewidencyjne: 

� Anielin działka ewidencyjna nr: 58, 

� Borowa działki ewidencyjne nr: 105/2, 611/4, 658/3,  

� Bronowice działki ewidencyjne nr: 404/1, 403, 518/1, 490/1, 492, 348/2, 446/11, 
446/12, 514/2, 520/3, 446/21, 446/22, 446/23,  

� Dobrosławów działka ewidencyjna nr: 180,  
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� Gołąb działki ewidencyjne nr: 2674/1, 1829/4, 2680/2, 2195/2, 2680/6, 2680/7, 2680/8, 
2680/9, 2699, 2193/2, 2193/3, 2702, 2182/4, 2182/5, 2179/4, 1973/4, 1613, 1972/2, 
działki pod boisko, 2667/1, 2664, 2700, 2201/2, 2671, 2672, 2179/2, 3274, 7080,  

� Góra Puławska działki ewidencyjne nr: 640, 270/1, 886, 887, 614/1, 518/1, 519/1, 
487/4, 488/2, 489/2, 477/12, 528, 542, 638/1, 485/2, 485/23, 511, 492, 647/1, 648/1, 
534/2, 615/2, 510, 534/1, 615/1, 522, 640, 754/1, 496, 493/2, 491,  

� Janów działki ewidencyjne nr: 23/7, 23/4, 138/7, 

� Jaroszyn działki ewidencyjne nr: 63/15, 1/13, 1/11, 1/12, 17/4, 1/8, 14/4, 1/4, 1/2, 2/3, 
cz. 3, 2/9,  

� Kajetanów działki ewidencyjne nr: 254/6, 254/7,  

� Klikawa działki ewidencyjne nr: 386/1, 442, 320/1, 320/2, 272, 215/2, 268, 270/2, 273, 
274, 203/5, 195/2, 322/1, 322/2, 

� Kochanów działki ewidencyjne nr: 292, 179/5, 187/1, 188/1, 194/1, 264/8, 172/1, 
175/1, 176/3, 263/2, 199/1, 200/3, 182/1, 181/1, 193/3, 306/1, 347,  

� Kolonia Góra Puławska działki ewidencyjne nr: 47, 46, cz. 26/23, 

� Kowala działki ewidencyjne nr: 208/10,  261/9, 262/2, 262/6, 261/7, 258/8, 258/4, 
258/10, 

� Leokadiów działki ewidencyjne nr: 189, 253/3, 253/2, 156, 31, 193, 203, 206/5,  

� Łęka działki ewidencyjne nr: 240/3, 244/3, 231/4, 278/4, 259/6, cz. 296/3,  

� Nieciecz działka ewidencyjna nr: 530,  

� Opatkowice działki ewidencyjne nr: 1266/1, 1267/1, 1268/1, 1265/1, 1070, 1071, 1072, 
1073,1074, 1075, 1076, 1077, 1078/2,1079, 1080, 1081, 1082, 1083,1084,1085, 1086, 
1087/2, 1088, 1089, 1087/1, 965, 1907, 1446/1,  

� Pachnowola działki ewidencyjne nr: 201/6, 201/5, 171, 196/4, 181/3, 181/6, 32/1, 32/2, 
34, 43,44, 33, 35/1, 30, 29, 201/2, 185, 159/1, 195, 216/1, 189, 191, 192, 216/2, 214/1, 
215/1, 188, 171, 17, 172, 

� Polesie działki ewidencyjne nr: 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8,  

� Polesie Duże działka ewidencyjna nr: 173 

� Sadłowice działki ewidencyjne nr: 79/4, 79/5, 110, 111, 112, 113, 114, 

� Skoki działki ewidencyjne nr: cz. 352, 659, 612, 660, 661,  

� Smogorzów działki ewidencyjne nr: 62, 38,  

� Sosnów działki ewidencyjne nr:: 242/2, 224/1, 

� Tomaszów: 222, 229, 98/2, 99/2, 100/2, 1/8, 84/1,  

� Zarzecze działki ewidencyjne nr: 81, 82, 33/4, 97/1,  

2) kategorii drogi krajowej na gminną Nr 12 (Puławy – Radom),  
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Obszary zmian przedstawia poniższy rysunek: 

 

4. Ze względu na zakres terytorialny zmian określony w uchwale inicjującej prace nad 
zmianą tego dokumentu, należy zaznaczyć, że niniejsze studium nie podlega zmianie 
kompleksowej (w granicach administracyjnych gminy). Nie mniej jednak, ze względu na 
wymóg par. 8 ust. 1 -3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku 
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, zarówno teks jak i rysunek zostały opracowane w formie 
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ujednoliconej. Ponadto, ze względu na możliwe oddziaływania oraz powiązania 
funkcjonalno – przestrzenne oraz merytoryczne czy orientacyjne odniesienia w tekście 
studium, uzupełniono stan prawny bazowych uwarunkowań rozwoju z zakresu: 

- ochrony przyrody (NATURA 2000),  

- geologii (granice zaewidencjonowanych złóż surowców naturalnych „Opatkowice” oraz 
„Puławy III”),  

- wymagań obiektów i terenów w pobliżu lotnisk (lotnisko wojskowe DĘBLIN, strefa 
ochronna od obiektu i obszaru technicznego Sił Powietrznych w miejscowości Klikawa),  

- wymagań dotyczących cmentarzy (korekta stref ochrony sanitarnej), 

- komunikacji i infrastruktury technicznej (obwodni ca Puław (nowy przebieg w ciągu 
DK12), zmiana klas i kategorii wybranych dróg szkieletowego układu 
komunikacyjnego).  

Ww. uwarunkowania dotyczą obszaru wykraczającego poza obszary objęte niniejszą 
zmiana studium (tzw. II), ale mają również ścisły związek z obszarami nią objętymi. 

 
4a. Projekt niniejszej zmiany studium sporządzono w związku z realizacją następujących Uchwał Rady 

Gminy Puławy: 
1) Uchwała Nr  XXXIX/223/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 1999 
roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 2012 
roku, 
 

2) Uchwała Nr  VI/27/15 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 1999 
roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 2012 
roku, 

 
3) Uchwała Nr  XIX/141/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 1999 
roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 2012 
roku, 
 
 

Konieczność sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy przyjętego  Uchwałą Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 
sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 
października 2012 roku, wynika z aktualnych potrzeb w zakresie: 

• obsługi rolnictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, 
• mechaniki samochodowej, stacji obsługi, stacji paliw, baz samochodowych TIR, 
• produkcji energii odnawialnej (farmy fotowoltaiczne), 
•  wydobywania kopalin (w tym rzecznych), 
• rekreacji i turystyki konnej, 
• drobnych usług, 
• powierzchniowej eksploatacji złóż piasku ze złoża „Puławy-Skoki”. 
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Granice obszarów objętych zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy  przedstawione zostały na załącznikach graficznych w skali  
1 : 5 000 wykonanych na kopii rysunku kierunków Studium obowiązującego przyjętego Uchwałą 
Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr 
XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 2012 roku, w zakresie określonym 
Uchwałą Nr  XXXIX/223/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puławy, Uchwałą Nr  VI/27/15 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 roku  
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy, oraz Uchwałą Nr  XIX/141/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 15 
grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy, 
 

 
W zakresie terenów objętych niniejszą zmianą Studium uwzględnione zostały wymagania zawarte  

w art. 9 ust 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące  w szczególności 
zakresu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy w następujący sposób: 

• uwzględniono aktualny na dzień sporządzania projektu zmiany Studium stan dotychczasowego 
przeznaczenia i uzbrojenia terenów objętych zmianą, 

• uwzględniono stan ładu przestrzennego i jego ochrony przez podtrzymanie ustaleń Studium 
obowiązującego oraz wprowadzenie dla terenów objętych zmianą zasad ogólnych i 
szczegółowych określających warunki kształtowania zagospodarowania struktur funkcjonalno-
przestrzennych województwa lubelskiego i kierunków działań określonych w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Uchwała Nr XI/162/2015 
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 roku), 

• uwzględniono stan środowiska (rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, zasobów wodnych, 
wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) w terenach wskazanych jako tereny rolne, 
leśne i dolesień, 

• uwzględniono wymagania zawarte w przepisach o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami  

• w projekcie niniejszej zmiany nie wystąpiła konieczność  odniesienia do audytu krajobrazowego, 
nie wystąpiła potrzeba wyznaczenia granic krajobrazów priorytetowych, 

• warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia mogą ulec poprawie przez 
realizację ustaleń obowiązującego studium  oraz przez wskazanie nowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową, 

• zagadnienie zagrożenie  bezpieczeństwa ludności i jej mienia w terenach objętych zmianą 
uwzględniają zakaz sytuowania w obrębie zwartej zabudowy zakładów stwarzających zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii,  

• wskazując przeznaczenie dla terenów określonych w Uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany Studium uwzględniono wyniki analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, 
prognozy demograficzne oraz możliwości finansowania przez gminę infrastruktury społecznej, 
infrastruktury technicznej, rozwoju systemów komunikacji jak również sporządzony i 
uwzględniony został bilans terenów, 

• tereny objęte zmianą Studium nie stanowią własności Skarbu Państwa – stanowią własność osób 
fizycznych,   

• tereny objęte zmianą Studium – w zakresie obiektów i terenów chronionych na podstawie 
przepisów odrębnych – nie wykraczają poza granice tych terenów wskazanych w Studium 
obowiązującym, 
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• tereny objęte zmianą Studium nie są położone w obszarach naturalnych zagrożeń geologicznych i 
złóż kopalin (w zasięgu zasobów wód podziemnych bez zmian w stosunku do Studium 
obowiązującego), 

• tereny objęte zmianą, w części są zmeliorowane, 
• tereny objęte zmianą Studium nie leżą w granicach terenów i obszarów górniczych z wyjątkiem 

terenu złoża „Puławy-Skoki”, 
• uwzględniono aktualny na dzień sporządzania projektu zmiany Studium stan systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej i 
gospodarki odpadami na ternie gminy, 

• nie odniesiono się do zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych z uwagi na 
brak wskazań we wnioskach instytucji i organów, 

• dla terenów objętych zmianą Studium podtrzymano wymagania dotyczące ochrony 
przeciwpowodziowej jak w Studium obowiązującym oraz wprowadzono ograniczenia w 
zainwestowaniu terenów położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w 
miejscowościach Gołąb, Góra Puławska, Bronowice i Łęka w zakresie określonym w 
załącznikach graficznych do uchwał o przystąpieniu do zmiany Studium. 

 
 
Wyżej wymienione zmiany dotyczące wskazania przedmiotowych terenów wprowadza się na rysunku pt. 
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy – Kierunki 
zagospodarowania” w skali 1:10000 oraz w  tekście ustaleń studium  pt. „Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy - Kierunki i Zasady Zagospodarowania 
Przestrzennego”- kolorem niebieskim.  
 
Powyższa zmiana została opracowana w „Architektoniczno-Urbanistycznej Pracowni M.A.M” przez   dr 
inż. arch. Andrzeja Zastawnika i mgr inż. arch. Oliwię Zajdel-Witowską. 

 

5. W Studium horyzont czasowy wyraża długookresową strategię polityki przestrzennej; został 

określony umownie na ok. „15-20 lat". Obejmuje okres realizacji stopniowych przekształceń i 

rozwoju układu urbanistycznego głównych ośrodków gminy oraz struktury funkcjonalno-

przestrzennej gminy. Wobec wielu niewiadomych dotyczących tempa zmian ekonomicznych 

koncepcja urbanistyczna i programowa zapewnia możliwość realizacji różnych sekwencji 

rozwojowych. 
 

2. Charakterystyka ogólna gminy 

1. Gmina Puławy obejmuje obszar o powierzchni 160,8 km . Liczba ludności liczy 11 120 osób 
zamieszkałych w 30 miejscowościach. Gmina usytuowana jest w północno - zachodniej części 
województwa lubelskiego w odległości około 55 km od Lublina. Zachodnia granica gminy 
stanowi granicę województwa. Gmina sąsiaduje z 9 jednostkami administracyjnymi. Od północy 
przylega gmina Ryki i obszar administracyjny m. Dęblina, od wschodu - gminy Żyrzyn i 
Końskowola oraz obszar administracyjny m. Puławy. Od południa po lewej stronie Wisły z 
gminą Puławy sąsiadują gminy Janowiec i Przyłęk, od zachodu - gminy: Gniewoszów i Policzna. 
Północną granicę gminy stanowi rzeka Wieprz. 
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2. Obszar gminy składa się z dwóch części położonych po obu stronach rzeki Wisły, 
przedzielającej gminę na część zachodnią (lewobrzeżną) oraz wschodnią (prawobrzeżną). 
Połączenie funkcjonalne gminy przez Wisłę zapewnia most usytuowany w miejscowości Góra 
Puławska łączący z Puławami - miastem. Drugi most znajduje się poza granicami 
administracyjnymi gminy tj. w Dęblinie. Z uwagi na rzekę Wieprz, okalającą gminę od północy, 
łączność komunikacyjna na kierunku północ - południe odbywa się przez dwa mosty 
w miejscowości Niebrzegów (Bobrowniki) oraz w Borowej (Dęblin). 

3. Gmina posiada dwa silne i porównywalne ośrodki gminne: prawobrzeżny -wieś Gołąb 
i lewobrzeżny - wieś Góra Puławska, które ze względu na swe położenie w pobliżu miasta 
Puławy częściowo straciły i tracą swój charakter rolny stając się zapleczem Puław. Miasto w 
układzie osadniczym ma znaczenie węzłowe; stanowi regionalny ośrodek kształtujący strefę 
urbanizacji podmiejskiej. Gmina Puławy, przylegając bezpośrednio do miasta Puławy, stanowi 
jego obszar podmiejski od strony północnej i zachodniej. Prawobrzeżna część gm. Puławy 
położona pomiędzy Wisłą a ujściowym odcinkiem Wieprza stanowi również obszar podmiejski 
zespołu Dęblin -Ryki. Niemniej podstawową funkcją gminy jest produkcja żywności. 

4. Gmina posiada złożoną i zróżnicowaną strukturę funkcjonalno -przestrzenną. Charakteryzuje 
ją wysoki udział kompleksów leśnych (lesistość ok. 35 %), łąk i pastwisk (prawie 9 %) i wód 
powierzchniowych (5,5 %). Użytki rolne stanowią mniej niż 50 % powierzchni gminy, w tym 
grunty orne zaledwie 37 %. Tereny osadnicze (z komunikacją) zajmują ok. 6% powierzchni 
gminy. W odniesieniu do terenów niezalesionych udział ich wynosi prawie 9 %. 
 

3. Charakterystyka geograficzno - przyrodnicza gminy Puławy 

1. Pod względem fizycznogeograficznym gmina jest położona na styku dwóch wyraźnie 
odmiennych od siebie jednostek fizjograficznych; część północna należy do Doliny środkowej 
Wisły (subregion Niziny Środkowo-Mazowieckiej), natomiast część południowa jest zaliczana 
do Równiny Radomskiej (subregion Wzniesień Południowo-Mazowieckich). Wyraźną granicą 
pomiędzy obiema jednostkami jest krawędź Równiny Radomskiej opadająca ku dolinie Wisły. 
Równina Radomska jest słabo zróżnicowana hipsometrycznie wysoczyzną zbudowaną 
z utworów zlodowacenia środkowopolskiego (głównie z gliny zwałowej i piasków akumulacji 
lodowcowej z głazami). W dolinie Wisły wyodrębniają się: rozległa terasa nadzalewowa 
zbudowana z piasków rzecznych, w części północnej przylegająca do doliny Wieprza 
i miejscami zwydmiona oraz terasa zalewowa, odcięta od użytków rolnych wałem 
przeciwpowodziowym, zbudowana z mad i piachów rzecznych. Urozmaicają ja liczne 
starorzecza, tzw. wiśliska. Pod względem tektonicznym gmina znajduje się w obszarze tzw. 
niecki lubelskiej wypełnionej osadami kredowymi oraz przykrywającymi je osadami 
trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. 

2. W regionalizacji klimatycznej województwa lubelskiego W. i A. Zinkiewiczów gmina 
Puławy znalazła się w opolsko - puławskiej dziedzinie klimatycznej, zaliczanej do najbardziej 
uprzywilejowanych spośród wszystkich wyodrębnionych w tym regionie. Dziedzina ta 
charakteryzuje się wysokimi średnimi rocznymi wartościami temperatury powietrza (ponad 7-8 
C) oraz największa liczbą dni okresu optymalnych dla człowieka temperatur powietrza (ponad 
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42 dni). Ponadto występują tu najmniejsze w regionie lubelskim amplitudy roczne temperatury 
powietrza (poniżej 23,8 C) oraz najdłuższy okres lata (ok. 100 dni). 

3. Głównym elementem sieci hydrograficznej jest Wisła, która w granicy płynie na długości 
26,5 km. Rzeka Wieprz graniczy z gminą na odcinku 11,5 km. Północna część gminy położona 
w widłach Wisły i Wieprza jest odwadniana przez okresowy ciek Nur (9,5 km długości), 
natomiast lewobrzeżna część gminy - przez Klikawkę (14,9 km). Łączna powierzchnia wód 
powierzchniowych w gminie wynosi 831 ha. Wody stojące o pow. ok. 40 ha reprezentowane są 
przez dwa jeziora (Nur i Kapuśniak) oraz kilka niewielkich stawów na rzekach Klikawka i Nur. 
Spośród poziomów wodonośnych znaczenie użytkowe posiadają poziomy kredowy 
i czwartorzędowy. Ich jakość jest na ogół dobra, z wyjątkiem rejonu Puław, gdzie wskutek emisji 
zanieczyszczeń gazowych z Zakładów Azotowych, w wodach podziemnych rejestruje się 
ponadnormatywne zawartości amoniaku, azotynów i azotanów. 

4. W pokrywie glebowej w obszarze poza dolinnym dominują gleby pseudobielicowe, w części 
północnej gminy wytworzone z piasków słabo gliniastych i piasków brzeżnych, natomiast 
w części południowej utworzone z utworów polodowcowych (piasków i glin zwałowych). 
W dolinie Wisły występują b. urodzajne mady pyłowo-gliniaste i pyłowo-piaskowe. 

5. Spośród zbiorowisk roślinnych największą powierzchnię zajmują lasy. Obszary i grunty 
leśne obejmują 5,6 tys ha. Największy zwarty kompleks boru mieszanego występuje w północnej 
i zachodniej części gminy. Głównie są to drzewostany młode, różnowiekowe, o słabo 
wykształconym runie. Fitocenozy leśne w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Azotowych są 
intensywnie niszczone przez szkodliwe dla środowiska emisje obecnie są to właściwie 
szczątkowe drzewostany z pojedynczymi sosnami i dość licznymi brzozami w warstwie 
podrostu. Zbiorowiska łęgowe zachowały się szczątkowo jedynie w dolinie Wieprza 
k. Niebrzegowa, w dolinie Wisły w rejonie Bronowie i w dolinie Klikawki. Bardzo 
charakterystyczne dla gminy są wierzbowe zbiorowiska zaroślowe porastające terasę zalewową 
i doi. Wisły (tzw. wikliny nadrzecznej). Równie niewielkie powierzchnie co łęgi zajmują 
zbiorowiska grądowe (okolice Góry Puławskiej i Puław) i dąbrowy (rejon Góry Puławskiej). 

6. Pod względem faunistycznym, a zwłaszcza ornitologicznym, gmina Puławy zajmuje 
w województwie lubelskim wyjątkową pozycję. Wynika ona ze sprzyjających warunków dla 
lęgów (Wisła, rozległe łąki, lasy, liczne starorzecza), dogodnych miejsc dla zimowania przez 
wiele rzadkich gatunków, a także z faktu, że przez gminę przebiega jeden z najważniejszych 
szlaków wędrówek ptaków, zarówno gatunków rodzimych jak i północnych. Walory 
faunistyczne strefy Wisły dokumentuje projekt utworzenia zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego "Dolina Wisły", a walory faunistyczne lasów -rezerwat "Czapliniec koło 
Gołębia", utworzony dla zachowania miejsca lęgowego czapli siwej. Znaczenie faunistyczne 
doliny Wisły jest tak duże, że w środowiskach związanych z ochroną przyrody od lat 
funkcjonuje idea utworzenia Nadwiślańskiego Parku Narodowego (a co najmniej 
Krajobrazowego). 
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7. Pod względem walorów naturalnych gmina należy do obszaru o wysokich wartościach 
przyrodniczych i krajobrazowych. Te ostatnie wiążą się szczególnie z doliną Wisły i jej strefą 
krawędziowej. Obecnie prawną ochroną krajobrazową jest objęta skrajnie południowa i północna 
część gminy. Powierzchnia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w gminie wynosi 20,15 ha, 
1308 ha obszaru gminy znajduje się w otulinie tego Parku Krajobrazowego, a 2095 ha – 
w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Pradolina Wieprza". 

8. Na stan środowiska najsilniej oddziaływają. Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.. Zagrożenie, 
jaki powodują, stało się podstawą do uznania tej części województwa lubelskiego za tzw. 
Puławski Obszar Zagrożenia Ekologicznego. Gmina Puławy w całości znajduje się w jego 
granicach. Na jej warunki aerosanitarne oddziałuje również Elektrownia Kozienice. Najbardziej 
widocznym świadectwem skażenia środowiska są zdewastowane drzewostany w bliższym 
i dalszym otoczeniu Zakładów. 
 
 

4. Zasoby i uwarunkowania kulturowe  
1. Gmina Puławy należy do stosunkowo zasobnych w obiekty zabytkowe. Stan ten określają 
zarówno materialne zasoby krajobrazu kulturowego -stopień zachowania zabytkowej substancji 
jak też czytelność na tle współczesnego krajobrazu wsi jak też bogate wartości historyczne. 
2. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie gminy i województwa lubelskiego odkryto pod 
koniec XIX w. w Górze Puławskiej, w pobliżu profilu terasy Wisły w stronę Sadłowic. Pochodzą 
one z okresu paleolitu. Ślady z okresu prasłowiańskiej kultury trzcinieckiej (1500 - 1300 p. n. e.) 
odkryto w Gołębiu, Janowcu, Brześcach, Włostowicach i innych. Przykładem osadnictwa 
późnolatyńskiego i okresu wpływów rzymskich z II i III w n. e. jest cmentarzysko w Gołębiu. 
W okresie tworzenia się państwowości polskiej w X i XI w. można przyjąć istnienie już na 
terenie gminy miejscowości: Łęka, Sadłowice, Jaroszyn, Brono wice, Opatkowice, Gołąb, i być 
może Góry Puławskiej. Rozwój osadnictwa na terenie gminy datuje się na okres X - XIV w., 
następnym sprzyjającym okresem rozwoju był wiek XIV-XVI. Strategiczne położenie gminy 
sprawiało, że tereny te, na przestrzeni XVII - XIX w były narażone na liczne przemarsze wojsk 
i zniszczenia wojenne (bitewne). Był to okres stagnacji dla procesów osadniczych. Wraz 
z rozwojem osadnictwa zaczęły wytwarzać się ośrodki władzy administracyjnej. Wisła stała się 
naturalną granicą dla Gołębia i Góry Puławskiej, które wytworzyły oddzielne podziały 
i przynależności do ośrodków władzy administracyjnej. Tereny Góry Puławskiej były w obszarze 
administracyjnym Radomia (Kozienic) zaś Gołąb - Lublina (Kazimierz Dolny, Kurów, Puławy). 
Połączenie terenów w jedną wspólną gminę nastąpiło w 1973 r. 
3. Teren gminy w przeszłości był niejednolity etnicznie, było to miejsce osiedlania kolonistów 
niemieckich. Pozostałości po nich to liczne cmentarze. 
4. Świadectwo bogatej historii i zasoby kulturowe obejmują przede wszystkim: 
• zabytkowe układy komunikacyjne. Sieć drożna sięga czasów przedhistorycznych. 

Najważniejszą rolę odgrywała rzeka Wisła. Do najważniejszych szlaków lądowych 
drogowych należała droga biegnąca równolegle z Wisłą - z Krakowa przez Janowiec, Górę 
Puławską Bronowice, Gniewoszów, Kozienice, Warkę - do Warszawy, dalej nad morze- 
służąc jako droga handlowa i wojenna oraz jako jedna z dróg na Litwę. Drugim równie 
ważnym szlakiem drogowym lądowym był trakt zwany „Ruskim" - biegnący z ziem ruskich 
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przez Lublin, Puławy, Górę Puławską Kochanów, do Zwolenia i Radomia, a z Radomia do 
Wrocławia i Poznania. Oprócz dwóch głównych szlaków lądowych istniały inne drogi 
o mniejszym znaczeniu związane z przeprawami przez Wisłą. Po prawej stronie Wisły - 
podobnie jak lewobrzeżny trakt nadwiślański - funkcjonował trakt łączący Kazimierz, 
Puławy, Gołąb, Stężycę - do Warszawy; utwardzony w poł. XIX w. Inny historyczny trakt 
o znaczeniu ponadlokalnym to droga z Gołębia do Niebrzegowa, dalej przez rzekę Wieprz do 
Bobrownik, na Podlasie i Litwę.Pozostałe drogi miały znaczenie lokalne. 

• Mosty na Wiśle. Od najdawniejszych czasów istniały przewozy promowe i łodziowe przez 
Wisłę w Gołębiu, Wólce Gołębskiej i Górze Puławskiej. Pierwszy most (drewniany) został 
wybudowany pod Puławami w 1672 r. Następne mosty służyły celom wojskowym: w Górze 
Puławskiej, wybudowany w 1811 r., w Gołębiu - w 1831 r. Obecnie istniejący most 
wybudowano i oddano do użytku w 1948 r. wykorzystując przy budowie pozostałości 
budowli po zniszczonej przez Niemców konstrukcji. 

• Kolej „ Nadwiślańska" Przez tereny Gołębia przebiega droga kolejowa, zwana 
"nadwiślańską", wybudowana wraz ze stacją kolejową w Gołębiu, przez rząd rosyjski 
w 1878 r. 

• Zabytki sakralne - dwie parafie (Góra Puławska pierwotnie Jaroszyn i Gołąb) sięgają w. XI 
i XII. Trzecia parafia istniejąca w Zarzeczu została utworzona w 1984 r. 

• Obecny Kościół w Górze Puławskiej datuje się z okresu 1768-1885. Po zniszczeniach 
wojennych zrekonstruowany w 1949 r. Późnobarokowy murowany kościół założony na 
planie krzyża, pod wezwaniem św. Wojciecha usytuowany jest na wzgórzu, z którego 
rozciąga się widok na leżącą w dole miejscowość - Górę Puławską. 

• Parafia w Gołębiu należy do najstarszych parafii Lubelszczyzny., wzmiankowana 
w dokumentach pochodzących z 1325 r. Pierwszy Obecny kościół wzniesiony został w latach 
1628 - 1636. Po zniszczeniach wywołanych m.in. wylewami Wisły w 1850-56 nastąpiła 
gruntowna restauracja. Kościół jest przykładem architektury późnego renesansu - 
manieryzmu, przebudowywany, w swej podstawowej strukturze zachował pierwotny wygląd, 
w założeniach kościoła obronnego. 

• Obok kościoła parafialnego, na placu przykościelnym znajduje się kaplica, zwana Domkiem 
Loretańskim. Powstała ona w związku z rozwijającym się na przełomie XVI i XVII w. 
We Włoszech kultem Matki Boskiej, zwanej Loretańską. Do naszych czasów w Europie 
zachowały się trzy takie kaplice: we Włoszech (Loreto), Pradze i w Gołębiu. 

• Kapliczki - niewielkie budowle kultowe wznoszone przy drogach lub rozdrożach w celach 
wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych. Często były związane z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi. Posiadają różnorodne formy architektoniczne, np. słupowe, domkowe, 
szafkowe, wieżyczki z wnękami, figuralne, itd. Cechuje je swoboda interpretacji elementów 
i stylów historycznych. Od najdawniejszych czasów stanowiły one nieodzowny składnik 
krajobrazu wsi polskiej. Na terenie gminy Puławy zachowały się liczne przykłady kapliczek, 
(np. Borowa, Borowina, Bronowice, Gołąb, Tomaszów, Góra Puławska). Najstarszymi 
przykładami są: figura św. Jana Nepomucena w Gołębiu (późnobarokowe z XVIII w), oraz 
z 860 r. kapliczka murowana z końca XIX w. w BRONOWICACH, zwieńczona metalowym 
krzyżem. 
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• Założenia obronne. Na terenie gminy Puławy zlokalizowany jest jeden z obiektów 
prawobrzeżnych fortyfikacji Twierdzy Dęblin - FORT IV BOROWA. Po wydaniu w 1909 r. 
decyzji o likwidacji twierdz w Królestwie Polskim, Twierdza została opuszczona, a jej 
obiekty częściowo wysadzone. Postępująca dewastacja po I wojnie światowej doprowadziła 
do całkowitego niszczenia zachowanych elementów. Obecnie zachowane ślady kilku 
nasypowych elementów ziemnych, pojedyncze kamienie murowanych fundamentów 
kazamat, relikty fosy, wału artyleryjskiego, wału górnego osłonowego, zespołu kanoniery 
barkowej, muru przeciwskarpowego. 

• Zespoły dworsko-parkowe. Na terenie gminy istniały liczne majątki, dzielące się na klucze, 
hrabstwa lub dobra Pierwsze dwory lub folwarki na terenie gminy powstały w: Jaroszynie, 
Bronowicach, Sadłowicach, Opatko wicach, Smogorzewie, Pachnowoli, Górze Puławskiej, 
Piskorowie, Żurawieńcu, Gołębiu (dwór i folwark), Bałtowie, Borowej i Maty gach. Prawie 
wszystkie te dwory i folwarki po 1864 r. podupadły i uległy szybkiej parcelacji. Do 1945 r. 
dotrwały tylko dwory w Bronowicach, Klikawie i Piskorowie, natomiast w Sadłowicach 
i Borowinie istniały jako majątki państwowe. Do chwili obecnej zachowały się jedynie trzy 
zespoły dworskie, których układ przestrzenny możliwy jest do odczytania w terenie, 
a zachowane fragmenty należy zrewaloryzować i objąć należytą ochroną konserwatorską: 
Borowina, Bronowice, Góra Puławska. 

• Karczmy. Nieodzownym elementem krajobrazu kulturowego wsi polskiej były karczmy. 
Na terenie gminy Puławy karczmy znajdowały się we wsiach należących do dworów, 
w miejscowościach: Bronowice, Zarzecze, Smogorzew, Żabianka, Pająków, Pachnowola, 
Opatkowice, Polesie Małe, Jaroszyn, Góra Puławska, Borowa, Gromki, Bałtów, Bonów, 
Nieciecz, Wólka Gołębska, Gołąb (4 karczmy). Do naszych czasów nie zachowała się żadna 
z nich. 

• Cmentarze i miejsca pamięci narodowej. W związku z istnieniem na terenie gminy Puławy 
dwóch parafii, istniały również dwa cmentarze grzebalne, parafialne w Górze Puławskiej 
i w Gołębiu. Cmentarz w Górze Puławskiej został założony w drugiej połowie XVIII w.(naj 
starszy nagrobek pochodzi z 1847 r.) Cmentarz parafialny w Gołębiu powsta'1 w 1 połowie 
XIX w. (najstarszy nagrobek pochodzi z 1845 r ) W obszarze gminy znajdują się liczne 
nekropolie m.in. cmentarze wyznania ewangelickiego (kolonistów niemieckich Leokadiów, 
Polesie Duże, Kuroszów, Sosnów), cmentarze poległych żołnierzy (Sosnów, pob. Bronowie) 
i mogiły (pomniki) pomordowanych mieszkańców (Bałtów, Góra Puławska, Leokadiów, 
Zarzecze, Góra Puławska). Zabytkowy drzewostan, związany jest przede wszystkim 
z dawnymi zespołami dworskimi lub folwarcznymi i kościelnymi. Zabytkowy drzewostan - 
jako pozostałości założenia parkowego typu krajobrazowego z poł. XIX w. zachował się 
w Borowinie i Bronowicach wraz z alejami dojazdowymi w kierunku Łęki i Kajetanowa. 
Pojedyncze egzemplarze zabytkowych drzew zachowały się w Górze Puławskiej (całkowicie 
zatarty układ przestrzenno - kompozycyjny parku, zagrożenie zniknięcia tego elementu z kraj 
obrazu).Dostatecznie dobrze zachowany drzewostan znajduje się na terenie zespołu 
kościelnego w Górze Puławskiej. 

• Ruralistyka - elementem budującym tożsamość kulturową miejscowości jest jej zabudowa. 
Lokalizowana głównie wzdłuż traktów komunikacyjnych (tzw. ulicówka), cieków wodnych. 
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Sposób jej kształtowania, styl, użyte materiały, rozwiązania detalu architektonicznego, 
świadczą o odrębności regionalnej i bogactwie kulturowym. Nad Wisłą (dawny powiat 
Puławy) wykształcił się typ chałupy wąskofrontowej o amfiladowym układzie wnętrza, 
z podcieniem wspartym na słupach lub nadwieszonym. Chałupy kryto dachem naczółkowym 
i dwuspadowym. Obiekty te - jako świadectwa kultury materialnej - należy objąć ochroną 
konserwatorską. Uwarunkowania urbanistyczne i planistyczne winny zmierzać w kierunku 
jej rewitalizacji i rewaloryzacji. 

• Gmina w znacznej części została przebadana w ramach realizacji programu Archeologiczne 
Zdjęcia Polski. Teren znajduje się częściowo w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego, 
Małego Mazowsza i Równiny Radomskiej.W trakcie prospekcji terenowej natrafiono na 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i pradziejowego, głównie w obrębie dużych 
dolin rzecznych Wisły i Wieprza (terasy zalewowe i nadzalewowe) oraz wzdłuż mniejszych 
cieków wodnych: Klikawki i Kurówki. Na uwagę zasługują, szczególnie kompleksy 
stanowisk archeologicznych, tj. pozostałości osad oraz liczne tzw. ślady osadnictwa. Ślady 
takie odkryto w okolicach Gołębia, Kolonii Gołąb i Parchatki. Osady i obozowiska odkryto 
w rejonie Góry Puławskiej oraz Puław Włostowic. 

 
 

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 17



 18

II.  UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA 

1. Uwarunkowania regionalne  
 

1.1. Usytuowanie w regionie 
 

1. Gmina jest położona przy głównych krajowych traktach komunikacyjnych o znaczeniu 
międzynarodowym, obejmują one: 
* linię kolejową relacji Warszawa - Lublin - granica Państwa (Ukraina), stanowiącą jedno 

z głównych powiązań komunikacyjnych Wschodniej Polski; 
* drogę krajową nr 12 (Radom - Puławy - Kurów), stanowiącą ważne tranzytowe powiązanie 

transportowe oraz komunikacyjne Polski Wschodniej z częścią centralną i zachodnią kraju; 
trasa łączy się z drogą ekspresową S 17 Warszawa - Kurów - Lublin - Zamość -Hrebenne 
(granica Państwa) krajow ą nr 17 (na odcinku Garwolin - Hrebenne w klasie GP). 
Obecnie trwają prace nad budową drogi ekspresowej S17 po nowym przebiegu 
Warszawa - Kurów - Piaski - Zamość - Hrebenne (granica Państwa). Z przesłanek 
regionalnych wnioskuje się 0 podwyższenie kategorii drogi na drogę ekspresową, związane 
z realizacją odcinka tzw. obwodnicy północnej Puław, prowadzącego do nowego mostu na 
Wiśle. 

2. Przez gminę przechodzą drogi wojewódzkie nr 738 i 801 o znaczeniu regionalnym, 
stanowiące połączenie obszarów Województwa Lubelskiego i Mazowieckiego - z Warszawą 
i Łodzią. 

3. Gmina wchodzi w skład powiatu puławskiego; miasto Puławy stanowi polifunkcyjny 
ośrodek o randze regionalnej. Puławy skupiają obiekty publiczne i urządzenia programu obsługi 
ludności tzw. III poziomu (ponadlokalne) oraz elementy programu tzw. IV i V poziomu 
o znaczeniu wojewódzkim i krajowym. Jako gmina podmiejska znajduje się w strefie 
bezpośrednich wpływów miasta, kształtującego silne powiązania funkcjonalne (miejsca pracy, 
urbanizacja podmiejska, generowanie związków społecznych, ekonomicznych 
i infrastrukturalnych. 

4. Wg dokumentów planistycznych województwa gmina jest położona w obszarach, którym 
waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa nadaje rangę rejonów rekreacyjnych tzw. Środkowej 
Doliny Wisły, Dolnej Doliny Wieprza oraz na obrzeżu tzw. „Trójkąta Kazimierz - Nałęczów - 
Puławy" Ostatni rejon pokrywa się z obszarem Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego 
otuliny. 

5. Gmina Puławy zajmuje istotne miejsce w układzie elektroenergetycznym regionu. 
W miejscowości Brono wice jest zlokalizowany Główny Punkt Zasilania 110/15, znajdujący się 
w systemie zaopatrzenia zachodniej części województwa wraz z miastem Puławy. Ponadto przez 
teren gminy przebiegają przesyłowe, magistralne linie wysokich napięć 400 kV Kozienice - 
Lublin, 220 kV Azoty - Lublin (Abramowice), Azoty - Kozienice, Azoty - Rożki oraz 
rozdzielcze 110/30/15 Brono wice - Zwoleń, Bronowice - Kępa, Puławy Rudy - Dęblin. 

6. Gmina znajduje się poza magistralnym układem gazowniczym regionu. W prawobrzeżnym 
obszarze układzie gminy, zasilanie w gaz ziemny wykonane zostało z gazociągu wysokiego 
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ciśnienia ø700 przebiegającego z tłoczni Wronów (gmina Końskowola) do Zakładów 
Azotowych, który stanowi odgałęzienie głównego gazociągu przesyłowego regionu. 
 

1.2.  Zewnętrzne ograniczenia w zagospodarowaniu 
 

1. Gmina ze względu walory środowiska i krajobrazu oraz na usytuowanie w układach przyrodniczo-
przestrzennych posiada szczególne znaczenie w wielkoprzestrzennych systemach ochrony krajobrazu 
i Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET - PL). Gmina leży u zbiegu dwóch ważnych ogniw Krajowej 
Sieci Ekologicznej: obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym - Wisły Środkowej (oznaczonego 
symbolem 23 M., jednego z 46 o tej randze wydzielonych w granicach Polski) i korytarza ekologicznego 
o znaczeniu krajowym, jakim jest dolina Wieprza (oznaczonego symbolem 46 K). Obszar węzłowy 
obejmuje terasę zalewową doliny Wisły oraz Kazimierski Park wraz z otuliną, przy czym za biocentrum 
tego obszaru uważa się międzywale, a pozostałą część za strefę buforową. Za korytarz ekologiczny doliny 
Wieprza uznaje się terasę zalewową. Doliny Wisły i Wieprza odgrywają kluczową rolę w krajowym 
systemie obszarów chronionych, zapewniając jedność przestrzenną i funkcjonalność systemu 
ekologicznego. W strefie Wisły występują dwa parki krajobrazowe oraz trzy obszary chronionego 
krajobrazu. Również w Województwie Mazowieckim utworzono dwa obszary chronionego krajobrazu. 
Dolina Wieprza posiada również status Obszaru Chronionego kraj obrazu pod nazwą „Pradolina Wieprza". 

2. Usytuowanie gminy w obrębie rozległego zbiornika wód czwartorzędowych doliny Wisły. Celem 
zachowania poziomów wodonośnych do wykorzystania w przyszłości oraz ze względu na zagrożenia 
zanieczyszczenia wód z uwagi na istniejącą strukturę geologiczną - obszar części gminy został objęty 
statusem ochrony wód podziemnych.  

3. Wybitne walory środowiska przyrodniczego i krajobrazu zostały uwzględnione w ochronie prawnej 
środowiska przyrodniczego. Obecnie obejmuje ona następujące formy: Rezerwat Faunistyczny 
„Czapliniec", 2 pomniki przyrody, lasy ochronne, Kazimierski Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza". Obszarami o znaczeniu europejskim są 
wyznaczone na terenie gminy Obszary Natura 2000: PLB140004 - Dolina Środkowej Wisły 
- Obszar Specjalnej Ochrony (OSO), PLH060051 - Dolny Wieprz - Obszar Spełniający 
Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW), PLH060045 - Przełom Wisły 
w Małopolsce - Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym 
(OZW). Zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, ustanowione przepisy określają niezbędne 
zakazy dla zagospodarowania gminy warunkujące stabilność i zachowanie objętych ochroną obiektów. 

4. Na terenie gminy w miejscowości Klikawa znajduje się techniczny obiekt wojskowy WLOT, 
posiadający strefę ochronną o promieniu R= 3 km (strefę ograniczonego zainwestowania), w której 
obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Wszelka zabudowa wysokościowa 
przemysłowa i budowlana w tej strefie wymaga każdorazowego uzgadniania z upoważnionymi organami 
wojskowymi. 

5. Północna część gminy z uwagi na sąsiedztwo lotniska w Dęblinie znajduje się w strefie ograniczenia 
wysokości zabudowy ze względu na uwarunkowania ochronne obiektu lotniskowego.  
, zgodnie z Polską Norma PN-89/L-49001. Lokalizacja na obszarze gminy obiektów których 
wysokość przekroczy 50m. nad poziom terenu wymaga poinformowania WLOP.  
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska 
(Dz. U. Nr 130 z 2003 r. poz. 1192 z późn. zm.) od lotniska wojskowego wyznaczono strefy 
ograniczające, gdzie  należy ograniczyć wysokość projektowanych obiektów w zasięgu w/w 
powierzchni, poniżej wartości granicznych dla każdej ze stref, tj: 

a) poziomej wewnętrznej — o wysokość 163 m nad poziom morza (n.p.m.); 
b) stożkowej - o nachyleniu 1:25 (4%) i o wysokości od 163 m n.p.m. do 268 m n.p.m.; 
c) podejścia - o nachyleniu 1:70 (1,4%) i o wysokości od 129 m n.p.m. do 179 m n.p.m. 

Ewentualne odstępstwa wymagają każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę, uzgodnienia z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 

6. Wszelkie budynki, budowle i elementy infrastruktury o wysokości równej i większej niż 
50 m n.p.t. wymagają , przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłaszania do 
Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
 
 

2. Uwarunkowania lokalne i podstawy rozwoju gminy  
 

2.1. Uwarunkowania demograficzne 
 

1. Gmina Puławy pod względem zasobów ludności należy do jednej z największych 
w województwie lubelskim. Gęstość zaludnienia należy do przeciętnych i wynosi 67,6 os/km, 
natomiast średnia gęstość zaludnienia na wsi w województwie wynosi 65,6 os/km2. Podmiejski 
charakter gminy wywiera niewątpliwy wpływ na strukturę płci, która w gminie Puławy 
charakteryzuje się nieznaczną przewagą kobiet. Wskaźnik feminizacji wynosi 104,2. 

2. Ruch naturalny w gminie - w przeciwieństwie do struktury płci - przedstawia się dość 
korzystnie. Świadczą o tym współczynniki ruchu naturalnego. Najwyraźniej widać to 
w przypadku przyrostu naturalnego, który dla gminy jest dodatni i wynosi +l,5%o, podczas gdy 
średni przyrost dla wsi lubelskiej jest już od kilku lat ujemny. W strukturze wieku dość wysoki 
jest udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi ok. 58 %; ludność w wieku 
przedprodukcyjnym stanowi 24,%, poprodukcyjnym 17,5 %. Z danych wynika, że gmina Puławy 
charakteryzuje się niższym udziałem dzieci i młodzieży. Porównanie współczynnika obciążenia 
ekonomicznego w gminie Puławy ze średnim współczynnikiem dla terenów wiejskich 
województwa wykazuje na korzystniejszą sytuację w gminie, gdyż na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypada tu 72,4 osoby w wieku nieprodukcyjnym, podczas gdy średnio na wsi 
w województwie współczynnik ten wynosi ponad 85. 

3. Ludność w gminie Puławy zamieszkuje w 31 miejscowościach. Są one bardzo zróżnicowane 
pod względem liczby mieszkańców. Największą miejscowością jest Gołąb liczący 2103 osoby, 
najmniejszą zaś Anielin 99 osób. Liczba mieszkańców Góry Puławskiej wynosil972 osoby. 
Ponadto 3 miejscowości: Klikawa, Bronowice i Borowa liczą powyżej 500 mieszkańców. 
Wymienione miejscowości skupiają razem prawie 51 % ogółu mieszkańców gminy. 
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4. Średnio na 1 miejscowość w gminie przypada 357 osób. Poniżej tej średniej znajduje się aż 
22 miejscowości. Tak więc w przypadku gminy Puławy można z jednej strony mówić 
o koncentracji ludności, z drugiej zaś o jej dużym rozproszeniu. Pod względem koncentracji 
zaludnienia zdecydowanie wybija się Góra Puławska, w której wynosi ona około 400 os./km. 
W licznych miejscowościach zaludnienie wynosi zaledwie 30 - 40 os./km . 

5. Analiza struktury wieku w poszczególnych miejscowościach gminy pozwala dostrzec 
zróżnicowanie. Udział dzieci i młodzieży waha się od 20,2% w Matygach do 32,9% 
w Tomaszowie i Piskorowie. Równie duże zróżnicowanie w strukturze wieku produkcyjnego - 
od 45,6% w miejscowości Smogorzów do 62,3% w Górze Puławskiej. Jeśli chodzi o wiek 
produkcyjny to najmniejszy jej udział jest w Sosnowie (11,8%) najwięcej zaś w Skokach 
(23,4%). Dwie największe miejscowości – Gołąb i Góra Puławska charakteryzują się niskim 
udziałem dzieci i młodzieży (21,1%, 22,9%), oraz wysokim udziałem ludności w wieku 
produkcyjnym (60,2%, 62,3%) i w wieku poprodukcyjnym (18,7%, 14,8%). Należy się więc 
spodziewać, że w najbliższych latach będzie postępował proces starzenia się mieszkańców 
w tych miejscowościach. Proce starzenia się ludności dotyka cały obszar gminy. 

6. Mimo charakteru podmiejskiego gminy, liczba ludności wykazuje stosunkowo dużą. 
stabilność i nie zbyt duży wzrost, aczkolwiek zmienny w czasie. 

W latach 1971 - 1995 - mimo wysokiego wskaźnika przyrostu naturalnego wzrost liczby 
mieszkańców wynosił zaledwie 0,2 %. Największe tempo przyrostu wystąpiło w latach 1980-
1985 o 4,6 % (prawie o 500 osób), przy ciągle przewyższającym przeciętne wskaźniki 
wojewódzkie przyroście naturalnym. Stan ludności osiągnął wówczas wielkość 11,1 tys. osób. 
W następnym okresie 10 lat nastąpiło zmniejszenie ludności o prawie o 3%. W okresie od 1991-
1997 roku liczba mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie (przy niewielkich 
zmianach).W całym niemal omawianym okresie gmina była obszarem intensywnych migracji - 
przeważał odpływ ludności nad napływem ludności. Ujemne saldo migracji przekraczało w skali 
roku 100 osób. W latach 90-tych zjawisko to wyrównało się i obecnie ma charakter dość 
zmienny (+, - na poziomie 1 0 - 2 0  osób). W całym okresie ma miejsce malejąca liczba urodzeń. 
W roku 1995 zanotowano ujemny przyrost naturalny. W wyniku zachodzących procesów 
systematycznie ulega pogorszeniu struktura wieku. W roku 1985 roku udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym wynosił 28,3 %, w wieku produkcyjnym 55,9% i w wieku poproducyjnym 
15,8%. W roku 1997 struktura ludności w analogicznych przedziałach wynosiła odpowiednio 
24,5 %; 58,8% i 17,5 %.  

7. Z przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej wynika, że do zakładów pracy zlokalizowanych 
na terenie gminy dojeżdża z poza granic gminy 216 osób. Najwięcej bo aż 50% dojeżdża do 
zakładów przemysłu oraz usług oświaty (87). Osoby dojeżdżające do zakładów na terenie gminy 
stanowią blisko 34% zatrudnionych w tychże zakładach. Z terenu gminy codziennie wyjeżdża do 
pracy i nauki poza granice gminy 1501 osób co stanowi blisko 14 % ogółu mieszkańców gminy. 
Udział wyjeżdżających w grupie wieku produkcyjnego wynosi prawie 24 %, a w stosunku do 
zawodowo czynnych jest z pewnością jeszcze wyższy. Podane odsetki świadczą o ogromnej roli 
wyjazdów do pracy w gospodarce gminy. Wysoka liczba wyjeżdżających do pracy wynika 
przede wszystkim z położenia gminy w strefie podmiejskiej: do około 87 % wyjeżdżających 
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miejscem pracy jest miasto Puławy. Około 10 % stanowią wyjazdy do Dęblina. Po kilka osób 
wyjeżdża do dość odległych miejscowości takich jak: Lublin, Żyrzyn, Warszawa. 

8. Na terenie gminy w gospodarce narodowej (bez osób fizycznych zatrudniających poniżej 
5 osób oraz bez rolników indywidualnych) pracowało 768 osób (stan 31.12.1997 r. Około 
1/3 zatrudnionych na terenie gminy to pracujący w działach produkcyjnych (249 osób). Sfery, 
które w strukturze zatrudnienia odgrywają znaczącą rolę jest edukacja (171 osób) i budownictwo 
(128 osób),^handlu pracuje 92 osoby;w usługach publicznych 260 osób. Z danych spisu rolnego 
wynika, że zatrudnienie w rolnictwie wynosi 2085 osób (1071 mężczyźni, 1014 kobiety). 

9. Na koniec 1997 r. na terenie gminy Puławy zarejestrowanych było 616 bezrobotnych (9,6 % 
ludności w wieku produkcyjnym). Wśród bezrobotnych dominują kobiety. Ich udział wynosi 
62,7 % ogółu bezrobotnych. Prawie 69 % bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku a blisko 46 % 
stanowią bezrobotni bez pracy powyżej 12 miesięcy. Na koniec stycznia 1998 r. liczba 
bezrobotnych wynosiła 642 osoby. 

 
 

2.2. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa 
 

2.2.1. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

1. Gmina Puławy ma przeciętne warunki do produkcji rolniczej. Wartość ogólnego wskaźnika 
jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wyrażona wg punktacji IUNG) wynosi 72,2 pkt i jest 
nieco niższa niż średnia wielkość dla województwa wynosząca 77,9 pkt. Na terenie gminy 
Puławy lepsze od przeciętnych w województwie są tylko warunkami klimatyczne. Grunty klas 
chronionych stanowią w gminie ponad. 1/3 ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby klasy II 
mają udział 7,3 %, klas III a i III b zajmują 29 % pow. Wyraźną przewagę mają gleby w klasie 
IV - ok. 41 %. Grunty najsłabsze (V,VI klasa) stanowią 23 % gruntów ornych. Zbliżoną 
wartością użytkową odznaczają się użytki zielone. Największy udział mają gleby łąkowe w kl. V 
- 29, % i IV - 28,3 %. Udział klas II i III - wynosi 23,2 %. (w klasie VI ok. 19 %). Rolnicza 
przestrzeń produkcyjna jest przestrzennie zróżnicowana. Generalnie można powiedzieć, że im 
bliżej Wisły tym lepsze warunki glebowe. W części lewobrzeżnej najgorsze warunki glebowe 
występują w obrębach geodezyjnych południowych tj. Tomaszów, Kochanów, kol. Góra 
Puławska, Piskorów, Leokadiów, Polesie Duże. W części prawobrzeżnej najsłabsze gleby 
występują w obrębach Niebrzegów, Nieciecz, Skoki, Wólka Gołębska i wschodnia część obr. 
Gołąb.  

2. Gmina charakteryzuje się znaczącymi zagrożeniami występującymi w rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Do głównych należą zagrożenia erozją i powodzią. Wg informacji WUS na terenie 
miasta i gminy Puławy erozję wodną zagrożonych jest 2114 ha. W danych IUNG erozją 
powierzchniową podlega 1377 ha tj. 11,7 % gruntów liczonych w stosunku do ogólnej 
powierzchni gminy. Zagrożenie powodzią występuje w następujących obrębach geodezyjnych 
(średni procent gruntów ornych zagrożonych powodzią): Sadłowice - 50%, Łęka - 20 %, 
Jaroszyn - 15 %, Gołąb - 10 %,Borowa - 5 %, Bronowice - 5 %, Góra Puławska - 5 %, 
Niebrzegów - 5 %, Opatkowice - 5 %,Kowala - 3 %, Nieciecz - 3 %, Wólka Gołębska - 2 %, 
Skoki - 1 %. 

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 22



 23

3. Istotnym zagrożeniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest zakwaszenie gleb oraz 
niedobory pierwiastków w glebie. Zakwaszenie gleby jest zjawiskiem niezwykle niekorzystnym 
zarówno w aspekcie ekonomicznym jak też przyrodniczym. W gminie Puławy dotyczy to aż 
76% użytków rolnych. Gleb bardzo kwaśnych o ph < 4,5 jest aż 44 %, gleb kwaśnych o ph 4,5-
5,5 jest 32% powierzchni użytków rolnych. Bardzo niska i niska zawartość magnezu występuje 
na 5% powierzchni użytków rolnych. 
 

2.2.2. Struktura agrarna i produktywno ść rolnictwa 

1. Z  powszechnego spisu rolnego 1996 r. wynika, że w gminie Puławy funkcjonowały 1423 
indywidualne gospodarstwa rolne. W odniesieniu do zatrudnienia w rolnictwie, to na 100 ha 
użytków rolnych przypada średnio 36,7 pracujących osób. Największy udział mają gospodarstwa 
o wielkości od 2-5 ha -prawie 40 %. Udział gospodarstw powyżej 10 ha wynosi niecałe 5%. 
Struktura agrarna odzwierciedla podmiejski charakter gminy - funkcjonuje tu prawie 500 
gospodarstw do 2 ha - stanowią one 34 % łącznej liczby gospodarstw. Średnia powierzchnia 
1 gospodarstwa w gminie wynosi 4,0 ha, przy średniej dla województwa lubelskiego ok. 7,0 ha 
użytków rolnych. 

2. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 7614 ha użytków rolnych (niewiele 
ponad 47 % powierzchni całkowitej gminy), z czego we władaniu indywidualnych gospodarstw 
rolnych było 6995 ha, ok. 620 ha jest we władaniu gospodarstw wielkoobszarowych w sektorze 
spółdzielczym i państwowym. Udział gruntów ornych w UR gminy wynosi 78,3 %, sadów 
ok. 2,8 % łąk i pastwisk prawie 19 %. 

3. Rolnictwo w gminie nie posiada wyraźnego profilu specjalizacji produkcyjnej. Spośród 
indywidualnych gospodarstw rolnych 47 % prowadzi produkcję roślinną, ok. 13 % produkcję 
zwierzęcą i ok. 37,5 % produkcję mieszaną; ok. 1,5 % gospodarstw nie prowadzi produkcji 
rolnej. Pod zasiewami znajduje się niespełna 72% powierzchni gruntów ornych. Gospodarstwa 
mają na ogół niską produktywność towarową. Ze spisu rolnego wynika, że wyłącznie na 
sprzedaż produkuje tylko 25 % indywidualnych gospodarstw, aż 59% produkuje głównie na 
potrzeby własne zaś na potrzeby własne - 12 % gospodarstw. Aż w 97% gospodarstw 
przynajmniej 1 osoba posiada dodatkowe źródło utrzymania (pozarolnicze). 

4. W strukturze upraw największą powierzchnię zajmują zasiewy żyta (ok. 900 ha) i uprawa 
ziemniaka (ok. 800 ha), w następnej kolejności duży udział mają mieszanki zbożowe (680 ha), 
pszenica (ok. 500 ha) i pszenżyto (ok. 380 ha) i owies (ok. 340 ha). Ok. 100 ha zajmują 
warzywa, uprawiane są m.in. kalafior, kapusta, pomidory, ogórki, marchew. Ocena wysokości 
plonów dla gminy jest stosunkowo wysoka. W strukturze użytkowania gminy wysoki udział 
mają łąki i pastwiska, jednak nie ma to odzwierciedlenia w wielkości produkcji zwierzęcej. 
Na 1423 gospodarstwa indywidualne tylko 184 specjalizuje się w produkcji zwierzęcej a w 533 
występuje obsada zwierząt. W gminie zarejestrowano ok. 1700 sztuk bydła, w tym ok. 1050 
krów. Od średniej obsady woj. wyższa jest tylko obsada owiec i koni. O stosunkowo niskim 
poziomie produkcyjności funkcji rolniczej świadczy również porównanie wyposażenia 
technicznego (w przeliczeniu na 100 ha UR), wypada ono dla gminy niekorzystnie do większości 
rodzajów sprzętu rolniczego. Obsługę techniczną na terenie gminy prowadzą: lecznice 
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weterynaryjne, punkty skupu mleka, zakłady technicznej obsługi, naprawy maszyn i sprzętu oraz 
sieć zaopatrzenia i skupu. 
 
 

2.3. Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji 
 

2.3.1. Położenie gminy na tle krajowego oraz regionalnego układu obszarów 
wypoczynkowych 

 

1.  Przestrzeń rekreacyjna Polski, w tym również wiejska przestrzeń rekreacyjna, klasyfikowana 
jest według różnych kryteriów i dla różnych celów. Brak jest aktualnego, syntetycznego 
opracowania klasyfikującego walory turystyczne i rekreacyjne Polski w ujęciu gminnym. 
Według wszystkich dostępnych graficznie klasyfikacji - gmina Puławy nie należy, w skali kraju 
do obszarów o szczególnym znaczeniu turystycznym. Jednak wg dokonywanej waloryzacji 
rekreacyjnej zasobów wypoczynkowych -część obszaru gminy Puławy pod względem walorów 
wypoczynkowych została zaliczona do III kategorii atrakcyjności (są to głównie tereny położone 
na Wisłą i Wieprzem - 10 km ) oraz do kategorii IV (70 km ). Na tereny położone nad Wisłą 
zwrócili również uwagę autorzy mapy w skali 1:500000 "Potencjał turystyczny Polski" (Instytut 
Turystyki w Warszawie). Wg tej oceny strefa doliny Wisły Środkowej obejmująca również część 
gminy Puławy, charakteryzuje się walorami umożliwiającymi rozwój agroturystyki. Próbą 
syntezy czynników wpływających na walory wypoczynkowe gmin jest "współczynnik 
potencjału wypoczynkowego" (propozycja autorska Zbigniewa Wernera). Dla gminy Puławy 
współczynnik ten wynosi 0,12. Dla orientacji można podać, że w kraju współczynnik ten waha 
się od ok. 0,06 (na obszarach silnie zurbanizowanych) do ponad 0,30 (w niektórych gminach 
górskich).  

2.  Z ocen dokonywanych ze skali kraju wynika wprawdzie, że gmina Puławy nie została 
zaliczona do obszarów szczególnie przydatnych rekreacyjnie to jednak położona jest 
w sąsiedztwie obszarów i miejscowości turystycznych o randze ponadlokalnej. Stąd też, w skali 
regionalnej, obszar gminy może okazać się atrakcyjny dla niektórych form turystyki i rekreacji. 
Przede wszystkim same Puławy pełnią w stosunku do przylegającej gminy podwójną rolę. 
Z jednej strony są głównym emitorem ruchu turystycznego mającego charakter wypoczynku 
codziennego i cotygodniowego. Z drugiej strony same będąc atrakcją turystyczną, ze względu na 
swe walory historyczne i kulturowe, przyciągają turystów z odleglejszych miejscowości. Część 
z nich musi przejechać przez teren gminy, poznając przy okazji jej walory. Stają się dzięki temu 
potencjalnymi użytkownikami infrastruktury turystycznej, która jest lub zostanie stworzona 
w gminie. Jeszcze silniejszym magnesem przyciągającym turystów jest pobliski Kazimierz oraz 
cały Kazimierski Park Krajobrazowy (z wciąż modnym Nałęczowem i szybko rozwijającym 
funkcję turystyczną Janowcem). Ze względu na obowiązujące w parku rygory niektóre formy 
turystyki, a zwłaszcza rekreacji, muszą być lokalizowane poza obszarem chronionym. Stwarza to 
nowe szanse dla miejscowości sąsiadujących z parkiem i mających z nim dogodne połączenia 
komunikacyjne. 
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2.3.2. Uwarunkowania wynikające z programów wojewódzkich i regionalnych  

1/. W opracowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie (1997 r.). "Programie ochrony 
środowiska dla województwa lubelskiego 1997 - 2010" istotną rolę przypisano turystyce 
i rekreacji jako ważnemu czynnikowi rozwoju regionalnego oraz Regionowi Nadwiślańskiemu, 
gdzie turystykę i rekreację uznano za jeden z głównych, perspektywicznych kierunków rozwoju 
gospodarczego. Jako cel strategiczny uznano "optymalne wykorzystanie atutów przyrodniczo - 
uzdrowiskowych i kulturowych całego Regionu Nadwiślańskiego w celu odciążenia Kazimierza 
Dolnego, rozwój zaplecza turystycznego przy pełnej ochronie przyrody i krajobrazu oraz 
podnoszenie zdrowotnego standardu wypoczynku". 

2/. Rejon został objęty opracowaniem „Programu ochrony środowiska Gmin Nadwiślańskich 
1999 - 2010". Wśród działań specyficznych planowanych przez gminę Puławy, szczególny 
nacisk położony został na aktywizację turystyczną miejscowości położonych nad Wieprzem oraz 
na budowę dróg rowerowych. Drugim obszarem na który zwrócono szczególną uwagę jest 
dolina Wisły, która zgodnie z założeniami "Programu" ma odegrać podstawową rolę 
w turystycznym rozwoju regionu. Wynika to z krajowej, a nawet europejskiej rangi Wisły 
Środkowej. 
 
 

2.3.3. Podstawowe uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe rozwoju 
turystyki i rekreacji w gminie 

1/. Położenie gminy Puławy jest szczególne. Jako jedyna w województwie lubelskim 
położona jest ona na obu brzegach Wisły. Powoduje to duże zróżnicowanie przyrodnicze 
i krajobrazowe. Znaczna jest lesistość gminy 
(lasy zajmują powierzchnię prawie 5,6 tys ha). Przeważają siedliska borowe, zajęte przez 
drzewostany sosnowe. Na siedliskach żyźniejszych (lessowych) gatunkami współpanującymi są 
dąb i grab. Na obszarach podmokłych spotkać można dobrze zachowane olsy z wysokiej jakości 
olszą czarną jako gatunkiem lasotwórczym. Bardzo duże znaczenie przyrodnicze mają 
pozostałości lasów łęgowych zachowane w dolinie Wisły i Wieprza. Zajmowana przez te 
zbiorowiska powierzchnia, w porównaniu z okresem gdy doliny miały charakter naturalny, jest 
niewielka. Tym większej wymagają ochrony i stanowią większą atrakcję. Strukturę przestrzenna 
lasów jest zróżnicowana. Drzewostany w prawobrzeżnej części gminy tworzą duże zwarte 
kompleksy ciągnące się od Puław aż po dolinę Wieprza. W części lewobrzeżnej kompleksy leśne 
są mniejsze i tworzą z innymi formami użytkowania gruntów charakterystyczną szachownicę. 
Obie te formy przestrzenne zespołów leśnych mają znaczne, choć odmienne, walory turystyczne 
i rekreacyjne. Ciągnące się wzdłuż prawego brzegu Wisły bory sosnowe są tradycyjnym 
miejscem grzybobrania dla mieszkańców Puław. Po wybudowaniu Zakładów Azotowych lasy te 
straciły niestety swoje walory fitoklimatyczne, charakterystyczne dla drzewostanów sosnowych. 
Obniżająca się z roku na rok emisja zanieczyszczeń z Z. A. daje nadzieję, że w przyszłości ta 
bardzo ważna, pozaprodukcyjna funkcja lasu zostanie przywrócona. Drzewostany na lewej 
stronie Wisły są znacznie bardziej urozmaicone pod względem gatunkowym. Zwraca uwagę 
duży udział dębów, występujących niekiedy w postaci litych dąbrów. W drzewostanach 
mieszanych poza sosną i dębem spotkać można graba, brzozę, olszę, lipę i modrzewia. 
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Szczególnie malownicze są olszyny towarzyszące podmokłym obniżeniom terenu, zwłaszcza 
w dolinie Klikawki. 
2/. Najwyższe, i to w skali ponadregionalnej, wartości przyrodnicze posiada dolina Wisły. 
Potrzeba zachowania tych walorów została w postaci konkretnych projektów ustawowych form 
ochrony przyrody. Ochrona nie wyklucza wielu form turystycznego wykorzystania doliny, a dla 
ekoturystyki jest ważnym atutem. Bardzo atrakcyjna jest dolina meandrującego Wieprza, ze 
starorzeczami, pozostałościami lasów łęgowych oraz półnaturalnymi, podmokłymi łąkami, 
oddzielającymi rzekę od dużego kompleksu leśnego. Powierzchnia obszarów objętych obecnie 
ochroną prawną jest stosunkowo dużą. Niewielki fragment gminy (około 19,5 ha) leży 
w skorygowanych granicach Kazimierskiego Parku Kraj obrazowego Około 8% powierzchni 
gminy znalazło się w otulinie KPK, a 13% w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pradolina 
Wieprza". Na terenie gminy znajduje się również jeden rezerwat o charakterze faunistycznym: 
"Czapliniec koło Gołębia" o powierzchni 19, 04 ha. 
3/. O randze przyrodniczych, a także krajobrazowych walorów gminy, świadczy ilość 
i różnorodność obiektów proponowanych do ochrony. Dla zachowania miejsc lęgowych 
i żerowisk unikalnej awifauny, a także specyficznego krajobrazu wiślanego proponuje się 
utworzenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Dolina Wisły", obejmującego dolinę rzeki 
wraz z korytem. Obszar ten (w gminie i mieście Puławy) objąć ma około 2700 ha. Proponowane 
są nowe i kolejne formy ochrony prawnej (rezerwaty, użytki ekologiczne). Przy zachowaniu 
niezbędnych rygorów duża ilość obszarów chronionych, może okazać się czynnikiem 
stymulującym rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska - ekoturystyki, a także terenowych 
form edukacji ekologicznej 
4/. Pod względem walorów krajobrazowych (podobnie jak przyrodniczych) na szczególną 
uwagę zasługuje dolina Wisły - ostatniej nieuregulowanej rzeki Europy. Z wielu punktów 
położonych na skarpie Wisły w rejonie Góry Puławskiej rozciągają się rozległe widoki na dolinę 
rzeki oraz zespół płacowo - parkowy (obecnie IUNG). Skarpa Góry Puławskiej, wraz z parkiem 
i częściowo już nie istniejącymi obiektami architektonicznymi, stanowiła w koncepcji 
krajobrazowej posiadłości Czartoryskich naturalne zamknięcie osi i otwarć widokowych. 
Te powiązania krajobrazowe zostały, w znacznym stopniu zachowane i powinny podlegać 
ochronie, również ze względu na walory turystyczne lewobrzeżnej części gminy Puławy. 
Rozszerzająca się poniżej Puław dolina Wisły charakteryzuje się występowaniem licznych wysp, 
piaszczystych łach i starorzeczy. Rozległe, podmokłe łąki urozmaicone są pozostałościami lasów 
lęgowych. To ogromne zróżnicowanie siedliskowe tłumaczy szczególne znaczenie tego właśnie 
odcinka rzeki dla zachowania bogactwa wiślanej awifauny. 
5/. W dolinie Wieprza, charakterystycznym elementem krajobrazu są kameralne wnętrza 
krajobrazowe związane z zakolami meandrującej rzeki. Duże fragmenty doliny mają 
półnaturalny charakter dzięki sąsiedztwu rzeki, łęgów i ekstensywnie zagospodarowanych łąk. 
Dla zachowania tego harmonijnego krajobrazu utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu 
"Pradolina Wieprza". 6/.Zauważyć należy również walory krajobrazowe, a wiec i turystyczne, 
dolin mniejszych dopływów Wisły. Dotyczy to zwłaszcza doliny Klikawki na odcinku Mały 
Młynek - Bronowice. Wysokie, wydmowe wzniesienia sąsiadują tu z podmokłym, zajętym przez 
olsy, dnem doliny. Stwarza to dogodne warunki dla różnych form zagospodarowania 
rekreacyjnego, które powstaje już dziś w sposób dość chaotyczny. 
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2.4. Uwarunkowania ze stanu zagospodarowania i zainwestowania  
 

2.4.1. Zasoby naturalne 
 

1/. Bazę surowcową gminy stanowią kruszywa naturalne (piaski). W gminie istnieje 5 złóż 
o zasobach udokumentowanych (w tym 2 eksploatowane), 3 złoża o zasobach 
perspektywicznych oraz 11 obszarów prognostycznych. Zasoby surowcowe powinny być 
zweryfikowane, baza może być powiększona poprzez udokumentowanie złóż na obszarach 
zbadanych z wynikiem pozytywnym. Spośród złóż o zasobach perspektywicznych największym 
jest obszar „Gołąb - Wólka Gołębska". Zasoby szacunkowe określono na 15 000 m3. Ponadto na 
terenie gminy znajduje się szereg obszarów, na których występują kruszywa o dobrych 
własnościach technologiczno-jakościowych, jednak występujące na nich dobrej jakości gleby lub 
lasy są powodem zakazania eksploatacji. 
 
Działki położone w obrębie geodezyjnym Opatkowice o numerach ewidencyjnych: 1070, 
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078/2, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 
1086, 1087/1, 1087/2, 1088, 1089 położone są na terenie po eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego „Opatkowice".  
Zasoby złoża zostały rozliczone w Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża 
kruszywa naturalnego „Opatkowice", przyj ętym bez zastrzeżeń przez Marszałka 
Województwa Lubelskiego zawiadomieniem z dnia 8 grudnia 2009 r. znak: 
RS.IV.JP.7514/69/09. Na jego podstawie złoże zostało wykreślone z krajowego bilansu 
zasobów kopalin. 
 
Ponadto na działce położonej w obrębie geodezyjnym Gołąb o numerze ewidencyjnym 7080 
udokumentowano nowe złoże kruszywa naturalnego „Puławy III" o powierzchni 44 962 
m2. Dokumentacja geologiczna złoża została przyjęta bez zastrzeżeń przez Marszałka 
Województwa Lubelskiego zawiadomieniem z dnia 7 czerwca 2010 r. znak: 
RS.IV.JP.7514/22/10.  
 
Obszar gminy Puławy położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Niecka Lubelska nr 406 oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Radomska nr 
405. 
 

2/. Wartości agroekologiczne gleb. Wyrazem walorów agroekologicznych gleb są kompleksy 
glebowo-rolnicze, określające predyspozycje siedlisk do uprawy wybranych roślin. Do terenów 
o najwyższych walorach rolniczej przestrzeni zaliczono kompleksy: 

* 1 - pszenny bardzo dobry - 516 ha (7,3 % pow. gruntów ornych); 

* 2 - pszenny dobry - 846 ha (11,9 % pow. gruntów ornych); 

* 3 - pszenny wadliwy - 13 ha (0,2 % pow. gruntów ornych); 

* 1 z - użytki zielone bardzo dobre - 73 ha (6,2 % pow. użytków zielonych); 
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* 8 - zbożowo -pastewny mocny - 340 ha (4,8 % pow. gruntów ornych). 

 

Do terenów o średnich walorach rolniczej przestrzeni zaliczono kompleksy: 

* 4 - żytni dobry - 2056 ha (29,1 % pow. gruntów ornych) 

* 9 - zbożowo-pastewny słaby-216 ha (3,0 pow. gruntów ornych) 

* 2 z - użytki zielone średnie - 545 ha (46,6 % pow. użytków zielonych). 

 

Trzecią grupę tworzą gleby najsłabsze, reprezentowane przez kompleksy: 
* 5 - żytni dobry - 1351 ha (19,1 % pow. gruntów ornych) 
* 6 - żytni słaby - 1236 ha (17,7 % pow. grantów ornych) 
* 7 - żytni bardzo słaby - 513 ha (7,2 % pow. gruntów ornych) 
* 3 z - użytki zielone słabe i bardzo słabe - 552 ha (47,2 % pow. uż. zielonych). 

Gleby najlepsze (mady) koncentrują się w dolinie Wisły. Głównie dzięki nim kompleksy 
najlepsze w gruntach ornych (1-3) posiadają niewielką przewagę nad glebami średnimi. Sytuuje 
to gminę w grapie gmin o średnich warunkach agroekologicznych. 
 

3/. Wyjątkową wartością dla gminy jak już wspomniano, są rzeki, szczególnie Wisła i Wieprz, 
kształtujące podstawę systemu ekologicznego oraz hydrologicznego kraju i regionu ale także 
nadające główną atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną dolin wraz z obszarami do nich 
przyległymi. Niezależnie od wspomnianej roli nie do przecenienia jest ich wartość przyrodnicza, 
krajobrazowa i gospodarcza. Główne piętno na walory gminy wywiera Wisła płynąca 
w granicach gminy na długości 26.5 km. Składają się na nie m.in. deniwelacje w strefie 
krawędziowej Wisły oraz rozległe otwarcia krajobrazowe (zarówno z punktów widokowych 
znajdujących się w koronie krawędzi jak i występujących poniżej, ale również umożliwiających 
wgląd w harmonijny krajobraz naturalny i kulturowy gminy), koryto Wisły, które pomimo 
częściowej regulacji nadal zachowuje znamiona dzikiej niezwykle malowniczej (również ze 
względu na roztoko wy charakter) rzeki. Istnieje także dominujący związek rzeki z wartością 
użytkową rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dotychczas wieloaspektowe zasoby rzek i dolin, 
nie zostały wykorzystane w sposobie rozwoju oraz zagospodarowania gminy. 
 

4/. W obszarze gminy występują stosunkowo zwarte kompleksy leśne i ze względu na łączną ich 
powierzchnię ok. 5 500 ha, mimo nierównomiernego rozmieszczenia, stanowią w strukturze 
przyrodniczej regionu ważny potencjał biomasy i terenów czynnych biologicznie (ważne ogniwo 
wielkoprzestrzennych układów przyrodniczych) oraz reprezentują dużą wartość gospodarczą 
i użytkową dla gminy. Mimo wpływów i przekształceń antropogenicznych lasy należą do 
ekosystemów najbardziej zbliżonych do naturalnych, niektóre z nich charakteryzują się znaczną 
stabilnością i zdolnościami homeostatycznymi. 

 
2.4.2. Sfera gospodarcza 

1/. Sfera gospodarcza, szczególnie w rozwoju przedsiębiorczości oddaje podmiejski charakter 
gminy. Ma to wyraz zarówno w strukturze podmiotów gospodarczych jak i rodzajach 
prowadzonej działalności. Zdecydowana przewagę mają funkcjonujące na terenie gminy małe 
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firmy i zakłady usługowe zatrudniające poniżej 5 osób, jest ich ok. 300 jednostek; skupiają się 
głównie w Górze Puławskiej, Gołębiu w mniejszym stopniu w Klikawie, Brono wicach 
i Jaroszynie. Wśród nich jest znaczący udział firm transportowych i przewozowych oraz 
prowadzących działalność handlową. Na terenie gminy istnieje 35 zakładów rzemieślniczych, 
w większości obejmują one małe i średnie warsztaty wykorzystujące obiekty w zabudowie 
siedliskowej i zabudowie jednorodzinnej. Zatrudniają ok. 100 osób. Specyfika branżowa jest 
zorientowana przede wszystkim na obsługę pobliskich Puław (liczne zakłady naprawcze 
w branży motoryzacyjnej), z innych zaś to stolarska oraz związane z wykonawstwem 
budowlanym. W inwentaryzacji urbanistycznej gminy stwierdzono działalność 44 placówek 
handlu detalicznego oraz 11 hurtowni i magazynów artykułów i materiałów budowlanych. 
W drobnej działalności komercyjnej funkcjonuje ponadto 8 placówek gastronomicznych 
(w 4 miejscowościach najwięcej w Górze Puławskiej i Gołębiu - po 3) oraz niewielka ilość usług 
bytowych. Mimo stosunkowo znaczącej bazy jednostek mikrostruktury ekonomicznej korzystne 
położenie gminy nie jest wykorzystane w rozwoju tej sfery gospodarczej. Obecnie funkcjonuje 
w gminie np. zaledwie dwie stacje paliw (obie zlokalizowane są przy dawnej drodze nr 44).  

2/. Przemysł na terenie gminy jest również ograniczony do małych i średnich zakładów 
w większości zlokalizowanych w najbliżej położonych od Puław wsiach - Górze Puławskiej 
i Klikawie. Łącznie funkcjonuje 18 zakładów produkcyjnych Do większych należą zakładów 
należą: Zakład Przetwórstwa Owoców „Agro-Uniwersal w Klikawie, Zakład Metalowy 
i Produkcyjno-handlowa Spółdzielnia Pracy oraz piekarnia (wszystkie obiekty w Klikawie) 
zatrudniające powyżej 30 osób. Nie wykorzystane są tereny i obiekty po b. GS, stanowią 
w dalszym ciągu rezerwę na rozwój sfery produkcyjnej w gminie. Mimo nie pełnego 
wykorzystania potencjału rozwojowego - obiekty przemysłowe oraz bazy i składy zatrudniają 
obecnie łącznie powyżej 200 osób. 

3/. Gmina Puławy nie posiada natomiast rozwiniętej sieci obsługującej rolnictwo. Część funkcji 
z tego zakresu pełnia zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego (skup surowców), 
stosunkowo dobrze rozwinięta jest sieć skupu mleka (zlewnie obsługujące Spółdzielnie 
Mleczarską z Kurowa), działa lecznica dla zwierząt. Niewykorzystywane są obiekty i tereny 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (Sosnów i Polesie Duże) Spółdzielni Kółek Rolniczych 
(Leokadiów). 

 
2.4.3. Usługi publiczne 

 

1/. Rozwój sfery usług publicznych jest zróżnicowany, ocena standardu wyposażenia gminy w 
obiekty użyteczności publicznej jest pozytywna" tylko dla pewnych rodzajów usług. Obejmuje 
ona oświatę i wychowanie, stan i rozmieszczenie obiektów sakralnych, sieć placówek 
ochotniczej straży pożarnej oraz usługi administracji. Niską ocenę posiada stan usług kultury, 
sportu i kultury fizycznej, ochrony zdrowia, łączności i telekomunikacji. Generalnie nie 
doinwestowane są usługi w sferze obsługi turystyki, kulturalno-oświatowe, ochrony zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej oraz wyspecjalizowanych funkcji kulturotwórczych i kondycji 
zdrowotnej. Występuje znaczący niedobór sieci placówek bytowych i obsługi ludności jak też 
brak określonych typów obiektów usługowych dla ludności na poziomie ponadlokalnym. Mimo 
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bliskości miasta, dostępność mieszkańców gminy do usług w obszarze Puław jest utrudniona ze 
względu na bariery komunikacyjne (jeden most, odległości, przejazd przez miasto).  

2/. Znaczący potencjał ludności gminy, a zwłaszcza wielkość lokalnych ośrodków tzn. Góry 
Puławskiej i Gołębia uzasadnia racjonalność kształtowania, w miarę kompletnego zestawu 
programu usług podstawowych w ośrodku lewobrzeżnym i prawobrzeżnym gminy. 
Stymulowanie takiego rozwoju powinno prowadzić do koncentracji usług centrotwórczych 
w dobrze skomunikowanych wewnętrznie ośrodkach wiejskich. 
 

2.4.4. Infrastruktura techniczna 
 

1. O rozwoju terenów wiejskich i poziomie warunków życia ludności w dużym stopniu 
decyduje rozwój komunikacji, szczególnie sieć drogowa. System komunikacyjny gminy składa 
się z podstawowego układu dróg publicznych, które tworzą droga krajowa, drogi wojewódzkie i 
powiatowe o łącznej długości 74,4 km (46,3 km na 100 km 2) oraz układu lokalnego, 
uzupełniającego, który tworzą drogi gminne - zgodnie ze stanem prawnym o długości 85,2 km 
(53 km na 100 km 2). Osnowę komunikacji, głównie dla funkcji tranzytowych tworzą: 

* droga krajowa nr 12 (Radom - Kurów )- relacji: gr. państwa - Łęknica - Żary – Żagań - 
Szprotawa - Przemków - Radwanice - Drożów - Głogów - Szlichtyngowa - Wschowa - 
Leszno - Gostyń - Jarocin - Pleszew - Kalisz - Błaszanki - Sieradz – Łask - Piotrków 
Trybunalski - Sulejów - Opoczno - Przysucha - Radom - Zwoleń – Puławy - Kurów - 
Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - gr. państwa, przez gminę przebiega na odcinku 11,6  
12,356 km, 

* droga wojewódzka nr 738 (Góra Puławska - Kozienice) - na terenie gminy 8,2 km, 

* droga wojewódzka nr 801 (Puławy - Wólka Gołębska- Gołąb - Dęblin) - na terenie gminy 
11,9 km. 

 

Z dniem oddania do użytkowania I-go etapu obwodnicy Puław zostały wprowadzone 
zmiany w układzie komunikacyjnym na ciągu DK 12, w tym na terenie gminy Puławy: 

� zmienił się przebieg drogi krajowej na terenie gminy Puławy - dotychczasowy przebieg 
od początku obwodnicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 824 (DW 824) na mocy 
prawa stał się drogą gminną, 

� oddany do użytkowania I etap obwodnicy został zaliczony do kategorii drogi krajowej 
w ciągu DK 12, 

 

Zarządzeniem nr 83 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  
24 grudnia 2009r. zmieniającym zarządzenie w sprawie klas istniejących dróg krajowych, 
droga krajowa nr 12 na odc. Głogów - Szlichtyngowa - Wschowa – Leszno -Gostyń - 
Jarocin - Pleszew - Kalisz - Błaszanki - Sieradz - Łask - Piotrków Trybunalski - Sulejów - 
Opoczno - Przysucha - Radom - Zwoleń - Puławy oraz na odc. Puławy - Kurów - Lublin 
została zaliczona do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), natomiast na odc. 
obwodnicy m. Puławy została zaliczona do klasy GP/S (obecnie: główna ruchu 
przyspieszonego, docelowo: ekspresowa). 
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Obwodnicę wraz nowym mostem na Wiśle oddano w 2008r. Odcinek nie posiada statusu 
drogi ekspresowej. W najbliższych latach planowane jest dokończenie budowy obwodnicy 
aż do planowanego węzła z trasą S17 koło Kurowa. 

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (DZ. U. z 2009r. nr 187 poz. 
1446) na kierunku istniejącej DK 12 planowana jest droga ekspresowa S12 relacji: Al 
(Piotrków Trybunalski) - Sulejów - Radom - Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - Chełm - 
Dorohusk - gr. państwa (Kijów). 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych dotychczasowy przebieg DK 12 na 
odcinku od początku obwodnicy Puław do skrzyżowania z DW 824 został zaliczony do 
kategorii dróg gminnych i pozbawiony dotychczasowego numeru drogi krajowej. Droga 
gminna (dotychczasowa krajowa nr 12) będzie pozostawała bez numeru do czasu nadania 
go przez Zarząd Województwa Lubelskiego - zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 w/w ustawy. 

Ze względu na zmianę kategorii (droga gminna) jej klasa nie może być wyższa niż Z 
(zbiorcza), zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Zasadniczą rolę w obsłudze komunikacyjnej terenu spełniają drogi powiatowe -wg stanu 
prawnego obejmują 10 relacji (nr 22 128; 22 130; 22 132; 22 134; 22 160; 22 161; 22 162; 22 
163; 22 164 i 22...) o łącznej długości 42,6 km. Niespełna 60 % długości tych dróg ma 
nawierzchnię utwardzoną. Układ lokalny tworzy, zgodnie ze stanem prawnym 53 drogi gminne. 
Spośród nich tylko 7 jest utwardzona w pełnej relacji, zaś aż 24 z nich nie posiada utwardzenia 
na całej długości. W stosunku do sieci dróg gminnych, udział dróg utwardzonych wynosi 
niespełna 40 %. Biorąc stan realizacji dróg, gęstość faktycznie przejezdnych dróg na 100 km 
wynosi 58 km, podczas gdy przy pełnej ich realizacji wynosiłaby ok. 99 km na 100 km2. 

2. Na terenie gminy funkcjonuje połączenie kolejowe m. Puławy -Dęblin (pośrednio Warszawa 
- Lublin - granica państwa (główne ośrodki Ukrainy).W obszarze prawobrzeżnej gminy znajdują 
się tylko dwa przystanki kolejowe w Gołębiu i Borowej. W wewnętrznej obsłudze 
komunikacyjnej mają znaczenie drugorzędne, z uwagi na małą dostępność oraz małą 
częstotliwość (niski standard zatrzymujących się tam pociągów osobowych). Druga linia 
kolejowa jest przerwana brakiem mostu ma rzece Wiśle i nie funkcjonuje. 

3. W systemie inżynierii sanitarnej zorganizowany został tylko system zaopatrzenia w wodę, 
który zaspokaja potrzeby gminy (gmina jest prawie w 100 % zwodociągowanla). Obecnie 
funkcjonują dwa wodociągi grupowe: 
* Góra Puławska - pracujący przy dwustopniowym układzie pompowani, zaopatruje 

mieszkańców wsi: Góra Puławska, Jaroszyn, Bronowice, Łęka, Kowala, Opatkowice, 
Klikawa, Pachnowola i Kajetanów. Źródłem wody dla wodociągu jest ujęcie 
o zatwierdzonych zasobach w kat. „B" -Q =120 m 3/h. (przy depresji s=l,0 m (dwa odwierty 
studzienne) 
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* Gołąb - zaopatruje mieszkańców prawobrzeżnej części gminy (wyłączając miejscowości 
Nieciecz i Niebrzegów - zaopatrywanych z wodociągu Bobrowniki gmina Ryki). Źródłem 
wody dla wodociągu Gołąb jest ujęcie o zatwierdzonych zasobach Q = 86 m. 7h, przy 
depresji s = 3,6 m (dwa odwierty studzienne). 

Nie ma przeszkód dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie przewidywanej zabudowy. 

4. Obecnie gmina nie posiada zorganizowanego sytemu kanalizacji sanitarnej i opadowej. Tylko 
nieliczne budynki użyteczności publicznej posiadają indywidualne, bezodpływowe zbiorniki 
ścieków. Wody opadowe z całego obszaru odprowadzane są powierzchniowo na tereny niżej 
położone do istniejących rowów i rzeki Wisły. Gmina jest w fazie przygotowania realizacji 
systemu kanalizacji sanitarnej. System został oparty częściowo o kanalizację grawitacyjną do 
pompowni sieciowych, na pozostałym obszarze przewiduje się wykonanie kanalizacji 
ciśnieniowej do oczyszczalni na terenie miasta Puławy (Borowa i Skoki do oczyszczalni 
w Dęblinie). do realizacji… 

5. System składowania odpadów komunalnych opierał się dotychczas na dwóch układach: 
- w prawobrzeżnej części gminy wywóz na gminne wysypisko (z wylewiskiem) zlokalizowane 

na gruntach wsi Gołąb (posiadające okres eksploatacji do 16 lat), 
- w lewobrzeżnej części gminy na wysypisko komunalne w Trzciankach gmina Janowiec 

(zamknięte z uwagi na wyczerpanie pojemności). System utylizacji, z uwagi na powyższe 
wymaga uzupełnienia przez zorganizowanie czasowych punktów segregacji i składowania 
odpadów (WPGO) oraz odbioru i stałego składowania śmieci z lewobrzeżnej części gminy. 

6.  System zaopatrzenia w gaz ziemny funkcjonuje tylko w prawobrzeżnym obszarze gminy, są 
zgazyfikowane wsie: Gołąb, Wólka Gołębska, Matygi, Borowa i Skoki (układ umożliwia pełną 
gazyfikację odbiorców tych wsi). Z uwagi na położenie poza układem magistralnym, warunki 
gazyfikacji lewobrzeżnego obszaru wymagają przesądzeń dot. źródła i kierunku rozbudowy 
układu przesyłowego. 
 

2.5. Główne problemy i zagrożenia w zagospodarowaniu 
 
1. W uwarunkowaniach rozwoju rolnictwa występują czynniki ograniczające jego modernizację, 
których przełamanie lub zmiana jest niezbędna dla poprawy szans ekonomicznych gospodarstw 
rolnych. Należą do nich: 

* niedorozwój usług i rzemiosła na rzecz wsi i rolnictwa; 
* degradacja funkcjonalna i materialna ośrodków i obiektów obsługi rolnictwa (GS, SKR, 

SUR), a także wykorzystanie tych terenów na inne funkcje nie związane z rolnictwem; 
* słaba infrastruktura techniczna większości wsi (niedorozwój dróg utwardzonych 

i kanalizacji, 
* niskie dochody ludności rolniczej, utrudniające inwestowanie, 
* wysoki stopień rozdrobnienia struktury agrarnej, 

2. Do głównych problemów gminy, stwarzających poważne przeszkody w modernizacji 
zagospodarowania, w tym dla poprawy organizacji funkcjonalno-przestrzennej gminy należą: 
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* bariery komunikacyjne i brak powiązań bezpośrednich lewobrzeżnej i prawobrzeżnej, 
części gminy - jeden most położony na przeciwległym obrzeżu gminy, przejazd przez 
miasto; 

* ograniczone możliwości terenowe rozwoju głównych ośrodków osadniczych gminy, ze 
względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne; 

* znaczne niedoinwestowanie dróg gminnych i powiatowych, utrudniające sprawną obsługę 
komunikacyjną terenów zabudowy; 

* degradacja dzielnicy przemysłowej w Górze Puławskiej oraz kolizje ze środowiskiem 
przyrodniczym występowania zasobów surowców mineralnych; 

* duży stopień degradacji zabytkowych obiektów i zespołów dworsko-parkowych, 
* niedorozwój infrastruktury komunalnej, znaczne zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych. 
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III. PODSTAWOWE ZAŁO ŻENIA STRATEGII POLITYKI 
RZESTRZENNEJ I ZAGOSPODAROWANIA GMINY 

 

1. Główne przesłanki i cele strategii 
 

Ustala się, następujące kryteria zagospodarowania gminy: 
1. ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, 
2. harmonizowanie celów ochronnych, ekologicznych, społecznych i technicznych na zasadzie 

rozwoju zrównoważonego;  
3. kompleksowe podejście do kształtowania rozwoju i zagospodarowania gminy, 

z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych, wynikających z regionalnych i lokalnych 
powiązań ekologicznych, społecznych, gospodarczych, komunikacyjnych 
i infrastrukturalnych,  

4. racjonalne wykorzystanie zasobów i potencjałów gminy, z poszukiwaniem możliwych 
rozwiązań problemów i konfliktów w zagospodarowaniu funkcjonalnym. 

 

1.1. Cele strategiczne 
 

Wiodącym celem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego jest zwiększenie 
potencjału społeczno- ekonomicznego gminy pozwalające na poprawę warunków życia 
oraz zamożności mieszkańców. 

 

Generalnie gmina powinna poprawić swoją pozycję w regionie pod względem 
gospodarczym, kulturalnym, społeczno - administracyjnym i rekreacyjnym. Ważną 
podstawą ugruntowania pozycji w województwie jest ukierunkowanie rozwoju Góry 
Puławskiej na funkcje miejskie oraz miejscowości Gołąb na ośrodek obsługi podstawowej 
a także generalnie urozmaiconej bazy ekonomicznej gminy, wzbogacenie głównych 
ośrodków o obiekty podnoszące ich rangę w systemie osadniczym gminy i jej otoczenia. 

 

Osiągnięcie celu warunkuje realizacja następujących priorytetów: 
 

1/. Większe i bardziej efektywne wykorzystanie walorów położenia gminy przy głównych 
trasach transportowych (drogowych i kolejowej) i w strefie podmiejskiej 60-tysięcznej 
aglomeracji puławskiej w rozwoju przedsiębiorczości i biznesu; 

2/. Wzbogacenie rozwoju i zagospodarowania gminy o funkcję turystyczną i rekreacyjną 
w oparciu o walory doliny Wisły i Wieprza, kompleksów leśnych oraz miejscowości 
letniskowe; 

3/. Rozwój urbanizacji i funkcji podmiejskich, z wykorzystaniem walorów położenia 
i atrakcyjności krajobrazowej (zabudowa mieszkaniowa o wysokich standardach) 

4/. Intensyfikację rozwoju rolnictwa jako zaplecza żywnościowego miasta Puławy, 

5/. Podniesienie standardu obsługi ludności poprzez zwiększenie wyposażenia gminy 
w infrastrukturę społeczną i techniczną.  
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6/. Poprawa przestrzennej obsługi komunikacyjnej gminy poprzez modernizację i budowę 
odcinków drogowych tworzących podstawowy i wewnętrzny układ komunikacyjny. 

 

1.2. Cele rozwoju przestrzennego 
 

Głównymi determinantami kształtowania struktury przestrzennej gminy określającymi zakres 
i kierunki zagospodarowania są: 

 

1/ Kształtowanie ładu przestrzennego i poprawa struktury terenów zabudowanych i otwartych, 
przez dyscyplinowanie układu osadniczego terenów wiejskich, dążenie do intensyfikacji 
zabudowy; krystalizowanie i integracja funkcjonalno-przestrzenna jednostek osadniczych. 
Planowany wzrost rangi miejscowości Góry Puławskiej i Gołębia jako lokalnych ośrodków 
usługowo-mieszkaniowych; 

2/ Dostosowanie docelowo całego odcinka drogi krajowej nr 12 do parametrów drogi 
ekspresowej (planowana droga ekspresowa S12) - uwzględnienie rezerw terenowych na 
modernizację drogi i budowę nowych odcinków, trasowanych jako tzw. północnej 
obwodnicy Puław wraz z obejściem ośrodka Góry Puławskiej i terenów osadniczych; 

3/ Przekształcenia układu osadniczego i obsługującego go układu dróg regionalnych i lokalnych 
z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z aspektów technicznych, ekologicznych 
i krajobrazowych trasowania drogi ekspresowej, przecinającej istniejące powiązania 
funkcjonalne. 

4/ Tworzenie lokalnego systemu ekologicznego, szczególnie terenów otwartych jako 
podstawowego układu przestrzennego, warunkującego harmonizację procesów 
urbanizacyjnych i inwestycyjnych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

5/ Rewaloryzacja i rehabilitacja zdegradowanych zasobów środowiska przyrodniczego i kraj 
obrazu kulturowego, warunkujące zachowanie tożsamości kulturowej społeczności gminy 
oraz rozwój turystyki i rekreacji; 

6/ Delimitacja obszarów turystyki i rekreacji podmiejskiej (dla mieszkańców Puław) 
i tworzenie stref wypoczynku dla mieszkańców gminy; 

7 /  Ochrona walorów środowiska i zasobów wód podziemnych wynikająca z uwarunkowań 
regionalnych, kształtowanie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, uwzględniające 
szczególną podatność środowiska przyrodniczego gminy na degradację; 

8/ Wzbogacenie oferty funkcji usługowo - administracyjnych w gminie, szczególnie w zakresie 
kultury, oświaty, ochrony zdrowia, rehabilitacji i profilaktyki, sportu, zieleni i rekreacji, 
gastronomii, finansów itp.; 

9/ Zwiększenie wyposażenia miejscowości wiejskich w placówki i urządzenia usługowe, 
ukształtowanie lokalnych ośrodków obsługi, atrakcyjnych programowo dla mieszkańców 
oraz rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej usług; 

10/ Tworzenie obszarów lub pasm koncentracji przedsiębiorczości jako stref przekształceń 
i dynamiki rozwoju. Jednocześnie stymulowanie bardziej intensywnego wykorzystania 
istniejącej dzielnicy przemysłowo-składowej oraz terenów obsługi rolnictwa; 
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11/ Przekształcenie istniejącej bazy obsługi rolnictwa, przez jej modernizację, wzrost ilości 
ośrodków i terenów stanowiących zaplecze techniczne rolnictwa oraz rozwój usług 
rzemiosła, a także innych form przedsiębiorczości w sferze gospodarki żywnościowej; 

12/ Poprawa integralności kulturowej i funkcjonalnej gminy poprzez zwiększenie związków 
komunikacyjnych i kształtowanie tożsamości w oparciu o zasoby kulturowe i turystyczne 
oraz związki kulturalne. 

 

Powyższe cele uznaje się jako wzajemnie współzależne i komplementarne. Ich osiągnięcie 
powinno być związane z następującymi założeniami: 
1/ aktywizacją ekonomiczną obszaru gminy; powinna ona umożliwi ć poprawę dochodowości 

zarówno mieszkańców jak i budżetu gminy. Wymaga to stworzenia w zagospodarowaniu 
przestrzennym możliwości: 

* wykorzystania uwarunkowań i potencjałów rozwoju tego obszaru, w tym korzyści 
położenia podmiejskiego oraz walorów rekreacyjnych, 

* inwestowania i działań w sferze przedsiębiorczości, biznesu, obsługi, gospodarki 
żywnościowej, 

* rozwoju funkcji podnoszących atrakcyjność turystyczno wypoczynkową gminy, 
* wykorzystania związków funkcjonalnych aglomeracji puławskiej w promocji 

korzyści lokalizacyjnych dla funkcji mieszkalnych i rekreacyjnych, 
2/ podniesieniem standardów życia i zamieszkiwania ludności, poprzez: 

* poprawę warunków mieszkaniowych oraz stworzenie możliwości zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych, 

* poprawę obsługi oraz dostępności usług, w tym szczególnie publicznych, 
* poprawę atrakcyjności programu zagospodarowania w infrastrukturze społecznej 

i technicznej ośrodków lokalnych oraz większych miejscowości wiejskich, 
* zwiększenie oferty miejsc pracy pozarolniczej na obszarze gminy, 
* podnoszenie kultury i wzbogacanie szans kulturowych obszaru, 

3/ wzmocnieniem wyposażenia gminy w program zagospodarowania o randze 
ponadlokalnej w zakresie usług i bazy ekonomicznej, poprzez: 

* budowę obiektów użyteczności publicznej (usługi zdrowia, kultury, sportu i kultury 
fizycznej itp.) 

* urozmaicenie struktury gminy o strefy i ośrodki rozwoju różnego rodzaju biznesu 
i przedsiębiorczości, 

* eliminowanie obiektów i zagospodarowania substandardowego, 
 

4/ usprawnieniem obsługi obszaru gminy w infrastrukturze technicznej, w tym szczególnie: 
* komunikacji i transporcie, 
* w wyposażeniu w infrastrukturę sanitarną łączności i elektroenergetyczną 

5/ minimalizacją istniejących i potencjalnych konfliktów ekologicznych w tym szczególnie 
poprawę skuteczności ochrony oraz racjonalności wykorzystania środowiska, m.in. poprzez: 

* rekultywację terenów zdegradowanych, 
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* przywrócenie walorów naturalnych obszarom zagrożonym w tym m.in. erozją, 
zanieczyszczeniem, 

* zapewnienie użytkowania terenu, zgodnie z jego naturalnymi predyspozycjami, 

6/ ochroną i kształtowanie tożsamości kulturowej gminy, w tym szczególnie ich wizerunku 
zewnętrznego, poprzez: 

* ochronę i rewaloryzację obiektów zabytkowych oraz wartości stanowiących cenną 
spuściznę historyczną obszaru, 

* poprawę stanu zagospodarowania i estetyki jednostek osadniczych, 
* promocję walorów turystycznych i widokowych tutejszego krajobrazu kulturowego. 

7 /poprawą efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej gminy oraz miejscowości wiejskich, 
szczególnie z punktu widzenia systemów infrastruktury komunalnej oraz dostępności usług 
i miejsc pracy, m.in. poprzez zapewnienie: 

* zwartego przestrzennie rozwoju osadnictwa, 
* organizowanie zróżnicowanej funkcjonalnie struktury miejscowości, opartej na 

hierarchicznym układzie ośrodków węzłowych (Góra Puławska oraz Gołąb), 
* ochrony terenów otwartych i publicznych, niezbędnych dla realizacji celów gminy, 

zwłaszcza potrzeb ponadlokalnych i związanych z osiągnięciem aspiracji 
samorządnie  

 
 

1.3. Założenia programowe zagospodarowania 
 

1. Założenia programowe odzwierciedlają potrzeby zagospodarowania perspektywicznego 
i strategii rozwoju dla okresu ok. 15-20 lat. Przyjmuje się następujące wielkości, będące 
podstawą określenia programu zagospodarowania: I. w. - II. w. 

1) liczba mieszkańców: 11,5-14 tys. ludności 
2) zaludnienie na 1 ha 70 - 90 
3) pojemność turystyczno-rekreacyjna (jednoczesny pobyt) 2 tys. osób 
4) program usług i urządzeń obsługi określa się w oparciu o wielkość 15-16 tys. osób. 
5) struktura wieku: 

 

* wiek przedprodukcyjny 20,5 % 22,9 % 

* wiek produkcyjny 55,5 % 56.6 % 

* wiek poprodukcyjny 24,0 % 20,5 % 

6) ludność wg grup wieku 
 

* liczba dzieci w wieku 0-2 lata 280 450 

* liczba dzieci w wieku 3-6 lat 450 650 

* liczba dzieci w wieku 7-15 lat 1230 1820 

* liczba młodzieży 340 400 w wieku 16-17 

* ludność w wieku produkcyjnym 6 200 8 200 

* ludność w wieku poprodukcyjnym 2 700 2980 

7) zasoby siły roboczej szacuje się na poziomie 4900 - 6200 osób 

8) Szacunkowa struktura zatrudnienia 
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* zatrudnienie w rolnictwie 1 400-1300 

* saldo dojazdów do pracy - 1 400 - 2 600 
* zatrudnienie poza rolnictwem - 1 800 - 2 000 

* bezrobotni - 300 - 300 
9) Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przewiduje się na następujących zasadach: 

* uzyskanie minimalnych standardów: 
* 21 m2 pow. użytk. na 1 mieszkańca w zabudowie intensywnej 
* 30 m2 pow. użytk. na 1 mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej 

 

* modernizacja i przekształcenia zdegradowanych ciągów i zespołów, zabudowy, 
* modernizacja i dogęszczania zabudowy w obrębie historycznych układów 

osadnictwa, 
* wydłużenie w wybranych obszarach terenów zabudowy jako kontynuację 

istniejących ciągów i zespołów zabudowy. 

10) Rozwój usług: 

* Zakłada się adaptację istniejących placówek usługowych posiadających możliwość 
modernizacji i rozbudowy swojej bazy. 

* Niezbędny jest ilościowy rozwój usług publicznych i komercyjnych oraz. 
dostosowanie programu rodzajowego i urządzeń ponadlokalnych do przyjętej 
strategii wzmocnienia rangi gminy. 

* uzyskanie minimalnych standardów wyposażenia gminy na poziomie 
zapewniającym ochronę jakości życia mieszkańców tj. 
* miejsc w przedszkolach na poziomie 60% uczestnictwa w grupie wieku 3-6 lat 
* szkół podstawowych z poziomem gimnazjalnym na poziomie 100% 

uczestnictwa w grupie wieku 7-15 lat, 
* szkół - średnich na poziomie ok. 30% uczestnictwa absolwentów szkół 

podstawowych;, 
* zespołu rehabilitacji i kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na 

poziomie 0,5 - 1,0 % liczby mieszkańców, 
* bazy profilaktycznej i rehabilitacyjnej w lecznictwie otwartym na poziomie 2-3 

gab./l tys mieszkańców, 
* bazy opieki społecznej (hospicja, pensjonaty) 30 miejsc na 10 tys. Mieszkańców 
* usług kultury na poziomie wskaźników: 30 m /1000 M dla bibliotek,100-120 

m/1000M dla celów upowszechniania kultury (kluby, sale widowiskowe). 

* umożliwienie swobodnego rozwoju usług komercyjnych, w oparciu 
o możliwości inwestorskie i przedsiębiorczość ludności oraz właścicieli 
nieruchomości. 

* Proponuje się segregację przestrzenną usług, preferuje się: 
* zapewnienie pełnej dostępności do usług elementarnych w oparciu o tereny 

mieszkaniowe, 
* kształtowanie wielofunkcyjnych ośrodków (centrów) obsługi oraz 

lokalizowanie usług w strefach centralnych miejscowości, 
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* dla usług związanych z obsługą turystyki - kształtowanie węzłów obsługi, ich 
program w wyznaczonych ośrodkach rekreacyjnych, a także w nawiązaniu do 
tras turystycznych i komunikacyjnych; 

* dla programu administracji samorządowej i gospodarczej przewidziano teren 
w strefie usługowej Góry Puławskiej i Gołębia. 

 

11) Rozwój miejsc pracy: 
 

* Pełne zaspokojenie potrzeb wymaga działań stymulacyjnych w sferze 
przedsiębiorczości indywidualnej, a także odpowiedniej polityki wspierającej 
rozwój miejsc pracy. 

* Rozwój funkcji podmiejskich oraz przekształcenia modernizacyjne na terenach 
wiejskich, spowoduje zmniejszenie się liczby zatrudnionych w rolnictwie, która 
powiększy zasoby pracy w działach pozarolniczych. 

* Realizacja programu w obrębie wskazanych rezerw terenowych powinna zapewnić 
następującą strukturę przyrostu miejsc pracy: 

 

* przemysł, składy, bazy, zaplecze techniczne 700 - 800 
* sługi komercyjne, w tym obsługa rekreacji 800 - 900 
* usługi w sferze publicznej 300 - 400 

12) Zaspokojenie potrzeb socjalnych: 
Zakłada się dwa główne kierunki działań: 

* rozwiązanie problemów ludzi niepełnosprawnych i wymagających opieki, 
* aktywizację działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym 

(alkoholizm, narkomania). 
 
 

1.4. Założenia urbanistyczne 

1/ Wyznaczony obszar zainwestowania gminy, o pełnej chłonności, obejmującej rozwojowe 
tereny osiedleńcze - ok. 11,5-14,0 tys., opiera się na wykorzystaniu możliwości uzupełnienia 
zabudowy ukształtowanych ciągów wszystkich miejscowości wiejskich, jak również ich 
kontynuacji na wskazanych kierunkach. Dopuszcza się ponadto intensyfikację zabudowy 
w strefach kolonijnych i siedlisk rozproszonych, pod warunkiem sterowania tymi procesami oraz 
realizowania zespołów i skupisk zabudowy wiejskiej. 
 
2/  Głównymi elementami krystalizującymi strukturę urbanistyczną gminy są: 

a. układ komunikacyjny, zaprojektowany jako system hierarchiczny, zapewniający 
segregację ruchu ulicznego i drogowego (komunikacyjnego i transportowego), 

b. powiązania funkcjonalne, zaprojektowane jako hierarchiczny system ośrodków 
obsługi i ciągów usługowych, rekreacyjnych i spacerowych, 

c. kompozycja przestrzenna, uwzględniająca wartości kształtowania krajobrazu 
kulturowego, takie jak: place, ulice, osie i ciągi widokowe, dominanty przestrzenne 
i funkcjonalne. 
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3/ Obszary integrujące gminę należą do nich - kształtujące się główne powiązania przestrzenne 
i funkcjonalne z miastem Puławy, pełniącym w systemie osadniczym gminy funkcje 
ponadlokalne oraz ośrodki Góra Puławska i Gołąb kształtujące własne obszary oddziaływania 
i zasięgu obsługi lokalnej 
 

4/ Przestrzenny rozwój ośrodków lokalnych, zwłaszcza lokalizacja nowych zespołów zabudowy 
mieszkaniowej stwarza nowe przesłanki do zorganizowania bardziej wyrazistej, hierarchicznej 
struktury funkcjonalnej gminy opartej o ukształtowane - ośrodki lokalne w zachodniej 
i wschodniej części gminy. 

 
 

2. Zasady polityki przestrzennej 
 

2.1. Układ strefowy 
 
1/. Wydziela się jednostki strukturalne: 

* system ekologiczny gminy, 

* układ kulturowo-krajobrazowy w oparciu o zasoby objęte ochroną i wskazane do 
ochrony, 

* tereny mieszkaniowe, 

* tereny usług, 

* tereny przedsiębiorczości, 

* tereny rekreacji, 

* obszary polne, 

* obszary leśne, 
Układ strefowy uzupełniają elementy liniowe komunikacji oraz główne obiekty funkcjonalne 
o znaczeniu węzłowym i ponadlokalnym dla całego obszaru. 
 

2/. Zasady kształtowania przeznaczenia i użytkowania terenu, zostały określone w studium 
oparciu o powyższy układ strefowy oraz miejscowości (sołectwa) w obrębie gminy. 

 
W wyniku oceny uwarunkowań naturalnych i historycznych oraz potrzeb, określa się: 

* przeznaczenie terenów na funkcje niezbędne dla rozwoju miasta Puław, 

* obszary i obiekty podlegające ochronie, 

* tereny przeznaczone dla realizacji funkcji publicznych, 

* kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej. 
Lokalizacja zainwestowania jest możliwa tylko na wyznaczonych terenach zgodnie z funkcją. 
 
 

2.2. Obszary objęte ochrona prawną oraz ograniczeń przestrzennych 
 

1/. W studium oznaczono granice obszarów objętych ochroną prawną dot. środowiska 
przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu na podstawie przepisów szczególnych oraz 
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wskazanych do ochrony planistycznej, na których określono warunki ograniczające sposób 
zagospodarowania. 
 

2/. Obejmują one następujące jednostki (istniejące i projektowane): 
1) Kazimierski Park Krajobrazowy wraz z otuliną i Obszar Chronionego Krajobrazu 
2) Rezerwaty 
3) Obszary Natura 2000 
4) Użytki ekologiczne 
5) Obszar ochrony źródliskowej rzeki 
6) Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
7) Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, wraz z korektą 
8) Strefy pośredniej ochrony walorów kulturowych wraz z korektą 
9) Strefa ekspozycji krajobrazu 
10) Strefa rekultywacji terenów zdegradowanych 
11)  Strefa ochrony przedpola widoku  
12) Strefa dna dolin 
13) Obszar wskazany do modernizacji i przekształceń  
14) Obszar wskazany do opracowania planu miejscowego  
15) Strefa ochrony zasobów wód podziemnych  
16) Strefa pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wody  
17) Strefy sanitarne (oczyszczalnia, wysypisko, cmentarze,) 
18) Zlewnia chroniona 
19) Strefa ochronna o promieniu 3 km wokół obiektu technicznego Sił Powietrznych 

w miejscowości Klikawa 
20) Powierzchnie ograniczające lotniska wojskowego DĘBLIN 
21) Granice złóż surowców naturalnych 

 
2.3. Zasady ochrony i realizacji zagospodarowania przestrzennego 

 

1. Wskazuje się obszary, na których realizacje programu zagospodarowania warunkuje się:  
1/ uprzednim opracowaniem i zatwierdzeniem planów miejscowych, są to: 

* obszar skoncentrowanych usług publicznych i komercyjnych 
* tereny do lokalizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej 
* obszary objęte strefą ochrony konserwatorskiej oraz wskazane do rewaloryzacji 

kulturowej, 
* tereny infrastruktury komunikacyjnej i technicznej 

 
2/ opracowaniem projektów aranżacji zagospodarowania i urządzenia terenu: 

* punkty widokowe, 
* strefy ekspozycji krajobrazu, 
* drogi i ścieżki rereacyjne - rowerowe, spacerowe, 
* zieleń osiedlowa, osłonowa, izolacyjna 
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2. Aktywizacja rozwoju i gminy jest możliwa poprzez tworzenie stref (ośrodków) 
przedsiębiorczości, kształtujących przestrzeń ekonomiczną W studium wskazano tereny pod 
rozwój przemysłu, składów, baz, rzemiosła, urządzeń obsługi rolnictwa., usług komercyjnych. 
3. W studium wyznaczono tereny adresowane do rozwoju funkcji imiennych, dla których 
wskazano lokalizacje, spełniające określone wymagania, z uwzględnieniem znaczenia tych 
obiektów w otoczeniu gminnym. Zaproponowane obiekty publiczne warunkują podniesienie 
rangi osadniczej i funkcji administracyjno-usługowych. Kluczowe znaczenie przypisuje się 
budowie zespołu takich obiektów jak gminny ośrodek kultury, ew. ratusz, zespół 
administracyjno-usługowy, dworzec, targowisko. 
4. Przyjmuje się, że w realizacji polityki przestrzennej przestrzegane będą następujące zasady: 
 

A. Na obszarach upraw polowych, określonych na rysunku planu, ustala się: 
1/ Zakaz zmiany przeznaczenia użytków rolnych na cele nierolnicze, poza funkcjami 

ekologicznymi (zalesienia, zadrzewienia), drogami, liniowymi urządzeniami infrastruktury, 
2/ Zakaz lokalizacji budynków, obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury poza 

zainwestowanymi dopuszczonymi do adaptacji i modernizacji w oparciu o ustalenia studium, 

B. Na obszarach rolnych z zabudową kolonijną i rozproszoną ustala się: 
1/  Ochronę terenów otwartych: polnych i polno-leśnych. Dopuszcza się ograniczoną działalność 

budowlaną z zachowaniem przepisów szczególnych oraz ustaleń polityki przestrzennej 
w strefach określonych w studium;  

2/ Możliwość adaptacji istniejącej zabudowy, jej odtworzenia i rozbudowy w granicach 
istniejącego siedliska, pod warunkiem utrzymania, gabarytów istniejących budynków,  

3/  Lokalizacje nowej zabudowy siedliskowej wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej; 

4/  Dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy lub jej dopełnianie w granicach działki 
budowlanej na funkcje rekreacyjne, usługowe, drobnej przedsiębiorczości i inne, pod 
warunkiem, że uciążliwość prowadzonej działalności nie przekroczy granicy terenu do 
którego inwestor ma tytuł prawny, 

C. Na obszarach użytków zielonych, ustala się: 
1/ Ochronę łąk, muraw i pastwisk oraz transformację upraw polowych na użytki zielone 

obejmujących tereny położone w dnach dolin, podmokłe oraz suche obrzeża lasu, 
2/ Zakaz zmiany przeznaczenia użytków zielonych na cele budowlane i inne kolizyjne dla ich 

przydatności rolniczej i przyrodniczej;  
3/ Ochronę łąk podmokłych i zbiorowisk roślinności łęgowej przed zachwianiem stabilności 

wodnogruntowej;  
4/ Ochronę torfowisk i roślinności torfowiskowej przez zakaz ingerencji w naturalne 

ekosystemy; 

D. Na terenach zabudowy zagrodowej (MR) ustala się: 
1/ Utrzymanie tradycyjnego charakteru zabudowy i układu przestrzennego wsi:  

a. przez kontynuację jednorzędowej zabudowy pasmowej, 
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b. w skali zabudowy - maksymalna dwie kondygnacje 
c. w formie i proporcji bryły budynków w nawiązaniu do tradycji lokalnych, 
d. sytuowaniu budynków w ujednoliconej linii od krawędzi dróg publicznych,  

2/ Wielkość działki zagrodowej 0,20 - 0,30 ha; dopuszcza się lokalizację na działkach 
większych, 

3/ Adaptację, modernizację i budowę obiektów budowlanych w granicach siedlisk oraz 
zabudowy jednorodzinnej, 

4/  Lokalizację nowych siedlisk rolniczych, 
5/ Możliwość lokalizacji zabudowy jednorodzinnej na działkach jako uzupełnienie 

niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego pod warunkiem 
bezpośredniej dostępności do drogi publicznej, 

6/ Możliwość lokalizacji usług oraz innych funkcji pod warunkiem, że nie spowodują kolizji 
z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem, 

7/ Możliwość przekształcania siedlisk na zabudowę letniskową 
8/ Wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan środowiska. 
 

E.  Na terenach zabudowy jednorodzinnej MNj - ustala się 

1/ Utrzymanie jednorodności funkcjonalnej miejscowości oraz utrzymanie gabarytów i skali 
zabudowy w nawiązaniu krajobrazu i otoczenia tej zabudowy:  

a. maksymalna wysokość: 
* parter z poddaszem użytkowym na terenach wsi, 
* II kondygnacje na obszarach ośrodka gminnego, 

b. pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, 
c. wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia; poziom podłogi parteru max 1,00 ha m od 

poziomu terenu w obrysie murów, 
2/ Ponadto obowiązują: 

a. adaptacja, modernizacja i budowa obiektów budowlanych w granicach działki, 
b. możliwość lokalizacji nieuciążliwych usług i rzemiosła pod warunkiem, że nie spowodują 

kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem, 
c. możliwość przekształcania obiektów budowlanych na usługi nieuciążliwe; 
d. ogrodzenia od strony ulic o ujednoliconej wysokości, 

3/ Warunki podziału na działki budowlane z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami: 

a. wielkość działki budowlanej: 800-1500 m ; dopuszcza, się większą powierzchnię działek 
w pasach przyulicznych, sąsiedztwie ESOCH i terenów leśnych, 

b. optymalna szerokość frontu 25 m. 
 

F. Na terenach zabudowy ekstensywnej, ustala się: 
1/ Minimalizacja konfliktów zabudowy z wartościami przyrodniczymi i krajobrazowymi, 

a także harmonizowanie zabudowy oraz osłabianie negatywnej ekspozycji w widokach 
lokalnych. 
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2/ Sukcesywne zmniejszanie intensywności zainwestowania (przenoszenie zainwestowania 
o kolizyjnej lokalizacji na tereny rozwojowe); 

3/ Wzbogacanie terenów zabudowy zielenią; tworzenie w otoczeniu zabudowy kompleksów 
zieleni użytkowej i ozdobnej, oraz osłon krajobrazowych; 

4/ Lokalizację zabudowy na dużych działkach min. 2000 m2; 
5/ Przekształcanie funkcji zabudowy zagrodowej na letniskową jako mniej kolizyjną formę 

użytkowania i zagospodarowania terenu, 
6/ Szczególne rygory dotyczące kształtowania architektury budynków oraz ich usytuowania; 
 

G. Na terenach rezerw mieszkaniowych (MN), w strefie osady Góra Puławska 
i Gołąb ustala się: 

1/ Ochronę terenów dotychczas niezabudowanych przed nieplanową zabudową do czasu 
ustalenia zasad podziału terenu na działki oraz rozgraniczenia terenów służących realizacji 
wewnętrznego układu komunikacyjnego i urządzeń infrastruktury; 

2/ Realizację zespołów nowej zabudowy w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania 
w skali uszczegółowionej, do czasu jego sporządzenia, dopuszcza się: 

a. Adaptację istniejącej zabudowy z możliwością jej przekształceń na usługi i funkcje 
nierolnicze, niekolizyjne z funkcją wiodąca i zagospodarowaniem terenów sąsiednich; 

b. Możliwość lokalizacji nowej zabudowy w enklawach pod warunkiem bezpośredniej 
dostępności działki do drogi publicznej 

 

H. Na terenach zabudowy letniskowej ustala się: 
1/ Adaptację i przekształcanie zabudowy zagrodowej na funkcje letniskowe, 
2/ sytuowanie nowej zabudowy na działkach o minimalnej powierzchni 2000 2 i szerokości 

frontu 25 m w jednym rzędzie wzdłuż dróg publicznych i dróg wiejskich oraz w minimalnej 
odległościach: 

a. 30 m od granicy lasu, 
b. 30 m od linii rozgraniczającej dna dolin rzek, ustalonej na rysunku planu, 
c. 20 m od osi dróg wiejskich (nie wydzielonych w planie jako drogi publiczne); 

3/ Nawiązanie zabudowy letniskowej do gabarytów, formy i proporcji tradycyjnej zabudowy 
wiejskiej 

 

I. Na terenach usług, ustala się 
1/ Koncentrację usług w zespołach nawiązujących do obiektów istniejących, lub w zabudowie 

mieszkaniowej (drobny handel, remizy strażackie i inne) lokalizowanych w oparciu 
o programy indywidualne i inwestorskie;  

2/ Lokalizację imiennie wyznaczonych w planie obiektów usługowych o charakterze 
publicznym, 

3/ Adaptację istniejących obiektów usługowych z dopuszczeniem ich modernizacji lub 
rozbudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi określonymi dla terenów wyodrębnionych 
na rysunku planu; 

4/ Zagospodarowanie towarzyszące na działce w otoczeniu obiektów usługowych (zieleń place, 
skwery, parkingi), 
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J. Na terenach usług publicznych ustala się: 
1/ Lokalizację usług oświaty i wychowania (UO), kultury, obiekty sakralne (UK), usługi 

zdrowia, opieki społecznej, rehabilitacji niepełnosprawnych i upośledzonych (UZ), sportu 
i kultury fizycznej (US) administracji publicznej, obronności (A), porządku i bezpieczeństwa 
(Ul), łączności publicznej UL), oraz inne obiekty użyteczności publicznej związane 
z realizacją oczywistych celów publicznych - określone wymienionymi symbolami oraz UP;  

2/ Lokalizację imiennie wyznaczonych w planie obiektów usługowych o charakterze 
publicznym, ważnych dla struktury gminy oraz rangi ośrodka,  

3/ Adaptację istniejących obiektów usługowych z dopuszczeniem ich modernizacji lub 
rozbudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi określonymi dla terenów wyodrębnionych 
na rysunku planu; 

4/ Przeznaczenie w zagospodarowaniu działki min. 30% powierzchni brutto na zieleń 
rekreacyjną i izolacyjną; 

 

K. Na terenach przeznaczonych na usługi dla rolnictwa (RPU) ustala się: 
1/ Grupowanie funkcjonalne usług obsługujących obszary rolne z zachowaniem odpowiednich 

dla rodzaju działalności warunków sytuowania obiektów, a także zagospodarowanie zielenią 
osłonową i izolacyjną, 

2/ Możliwość lokalizacji usług zaopatrzenia, skupu, agrotechnicznych i innych 
komplementarnych dla terenów wiejskich i produkcji rolnej, 

3/ Likwidację obiektów kolidujących z warunkami zagospodarowania ustalonymi w strefach 
polityki przestrzennej lub z zagospodarowaniem sąsiednich terenów;  

4/ Możliwość przekształceń funkcjonalnych (usługi handlu, obsługa komunikacji) 
i modernizacji adaptowanych obiektów pod warunkiem zmniejszenia uciążliwości dla 
środowiska i uzyskania pozytywnej opinii właściwego organu inspekcji sanitarnej; 

5/ Możliwość lokalizacji nowych obiektów (handlu i skupu, usług agrotechnicznych, usług 
weterynaryjnych, usług naprawczych i konserwacji narzędzi i sprzętu rolniczego itp.) na 
warunkach szczegółowych określonych dla terenów oznaczonych symbolami RPU, 

6/ Zakaz lokalizowania obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, 
a także w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska; 

 

L. Na terenach baz, składów (SB) ustala się: 
1/ Lokalizację obiektów składowo-hurtowych, magazynowych, przechowalnictwa, chłodni, baz 

technicznych transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu 
oraz innych związanych z obsługą gminy i produkcji rolnej, 

2/ Zasadę efektywnego wykorzystania terenu i uzbrojenia technicznego oraz ukierunkowanie 
przekształceń w celu minimalizacji uciążliwości oddziaływania na środowisko przyrodnicze 
i przyległe tereny, a także ograniczenie kolizji funkcjonalnych w jego obrębie; 

3/ Możliwość lokalizacji obiektów mogących pogorszyć stan środowiska pod warunkiem 
uzyskania pozytywnej opinii organu inspekcji sanitarnej i jednoczesnego nasadzenia zieleni 
izolacyjnej na terenach SB; 
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4/ Uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska dotyczących wód 
i powietrza np. uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów, magazynowanie 
nawozów oraz sypkich środków chemicznych w obiektach zamkniętych, zagospodarowanie 
otoczenia obiektów zielenią osłonową; 

5/ Urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu 
 

Ł. Na terenach przetwórstwa, drobnej przedsiębiorczości i rzemiosła produkcyjnego 
ustala się: 

1/ Lokalizację obiektów przemysłowych, rzemiosła produkcyjnego, obiektów, magazynowo 
i składowo-produkcyjnych, przetwórstwa płodów rolnych, produkcji materiałów 
budowlanych, zakładów produkcyjno-naprawczych, drobnych zakładów wytwórczych, 
motoryzacji, i innych obiektów gospodarczych towarzyszących procesom produkcyjno-
usługowych; 

2/ Zasadę grupowania obiektów usługowo-produkcyjnych oraz kształtowanie 
zagospodarowania z uwzględnieniem warunków wynikających z sąsiedztwa funkcji; 

3/ Adaptację istniejących obiektów produkcyjnych, restrukturyzacja terenów zdegradowanych jako 
dostosowanie zagospodarowania i modernizacji zabudowy do nowych mniej uciążliwych funkcji, 
uwzględnienie wymogu ograniczenia ich oddziaływania do granic terenu do którego inwestor ma tytuł 
prawny,  

4/ Możliwość lokalizacji obiektów mogących pogorszyć stan środowiska pod warunkiem uzyskania 
pozytywnej opinii organu inspekcji sanitarnej i jednoczesnego nasadzenia zieleni izolacyjnej na 
terenach P,RP;  

5/  Wyklucza się lokalizację funkcji mieszkaniowych o charakterze stałym;  
6/  Urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu,  
7/  Warunek zagospodarowania działek zielenią izolacyjną jednoczesny z realizacją inwestycji; pasy zieleni 

izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m należy wprowadzić wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz 
przyległych do dróg,  

8/ realizacja wspólnej dla zespołu infrastruktury technicznej jak: drogi dojazdowe, place nawrotowe, 
miejsca postojowe, urządzenia sanitarne. 

 

M. Na obszarze eksploatacji surowców mineralnych ustala się: 
1/ Powierzchniową eksploatację surowców ilastych i piasku, pod warunkiem, że wykorzystanie 

miejscowych zasobów surowców mineralnych nie spowoduje degradacji środowiska 
przyrodniczego mimo zastosowania właściwej dla danego terenu rekultywacji, 

2/ Z eksploatacji wyłącza się tereny mogące spowodować naruszenie równowagi stosunków 
wodnych oraz: 

a. koryta rzek i strefy zboczowe dolin rzecznych; 
b. tereny leśne i w strefie ochrony warunków siedliskowych lasu min. 30 m; 

3/ Rekultywację wyrobisk; preferuje się rekultywację poprzez zalesienie, 
4/ Likwidację terenów eksploatacji surowców kolidujących z istniejącym i planowanym 

zagospodarowaniem obszarów położonych w granicach ochrony konserwatorskiej 
i projektowanego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. 
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N. Na terenach produkcji rolniczej (RPO) ustala się: 
1/ Lokalizację gospodarstw produkcyjnych zaliczanych do tzw. działów specjalnych w zakresie 

gospodarki rybackiej, ogrodnictwa, sadownictwa, hodowli zwierząt.  
2/ Adaptację istniejących obiektów produkcyjnych; obowiązuje dostosowanie warunków 

zagospodarowania działki zabudowanej do typu produkcji oraz ograniczenie strefy 
uciążliwości do granic terenu do którego inwestor ma tytuł prawny. 

3/ Utylizacja odpadów i ścieków na warunkach uzgodnionych z inspekcja sanitarną oraz 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego;  

4/ Możliwość modernizacji oraz rozbudowy obiektów i zaplecza gospodarstw produkcyjnych 

uzależnia się, że nie spowoduje to zwiększenia uciążliwości dla istniejącego 

zagospodarowania oraz planowanego zagospodarowania terenów sąsiadujących; działalność 

budowlaną każdorazowo łączy się z urządzeniem zieleni izolacyjnej i osłonowej. 

 

O. Na terenach produkcyjnych, baz, składów i magazynów (P) ustala się:  

1/ Lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obiektów przechowalnictwa, chłodni, baz 

technicznych transportu, komunikacji, gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu oraz innych 

związanych z obsługą gminy i produkcji, na terenie przewidzianym pod rozbudowę ZAP (o symbolu P,E) 

również obiektów elektroenergetyki (z wyłączeniem elektrowni jądrowej i wiatrowej), 

2/ Zasadę efektywnego wykorzystania terenu i uzbrojenia technicznego oraz  

ukierunkowanie przekształceń w celu minimalizacji uciążliwości oddziaływania 

na środowisko przyrodnicze i przyległe tereny, a także ograniczenie kolizji  

funkcjonalnych w jego obrębie; 

3/ Możliwość lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

4/ Uwzględnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska dotyczących wód i powietrza np. 

uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów, magazynowanie nawozów oraz sypkich środków 

chemicznych w obiektach zamkniętych, zagospodarowanie otoczenia obiektów zielenią osłonową; 

5/ Urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb użytkowników terenu 
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IV.  ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

1. Środowisko przyrodnicze 
 

1.1. Założenia polityki ekologicznej w gminie 
1/ Zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w gminie uznaje się za 
wiodące dla przesadzenia o kierunkach rozwoju przestrzennego. W proponowanym 
zagospodarowaniu uwzględnienia się wszystkie uwarunkowania jakie stwarzają zasoby 
i walorów przyrodniczo-kraj obrazowych oraz ich ochrona. Głównym zadaniem studium w tym 
zakresie jest ustalenie przepisów, zasięgu i zakresu rygorów ochronnych. Polityka przestrzenna 
opiera się na przyjęciu naczelnego kryterium - kształtowania rozwoju zrównoważonego 
ekologicznie. Oznacza on zgodność zagospodarowania gminy z naturalnymi warunkami 
przyrodniczymi. Konsekwentna realizacja tej zasady umożliwia optymalne korzystanie z 
zasobów naturalnych zgodnie ze możliwościami odnawialności niektórych z nich i ze 
świadomością nieodnawialności innych. 
2/ Podstawowym założeniem jest zabezpieczenie stabilności struktury ekologicznej obszaru 
przez zachowanie terenów czynnych biologicznie jako obszary zasilania ekologicznego i jako 
ruszt struktury przyrodniczo-przestrzennej gminy. Strategia polityki ekologicznej w tym zakresie 
obejmuje: 

a. objęcie ochroną prawną wszystkich obszarów charakteryzujących się najwyższymi 
wartościami przyrodniczo-kraj obrazowymi, a także zagrożonych utratą tych walorów; 

b. stworzenie ochrony planistycznej dla obszarów szczególnie ważnych w funkcjonowaniu 
przyrody i niezbędnych dla zachowania powiązań i ciągłości systemów przyrodniczo-
ekologicznych. 

c. kształtowanie sposobu zagospodarowania, szczególnie rozmieszczenia programu 
zainwestowania z dostosowaniem do strefowania struktury przyrodniczej i wymogów 
ochrony walorów estetyczno kraj obrazowych. 

d. osiągnięcia wyraźnej poprawy w stanie sanitarnym gminy. 
 

1.2. Strefowanie struktury ekologicznej gminy 
 
l /  W  celu ochrony potencjału biotycznego środowiska i walorów krajobrazowych gminy, 
a także wzmocnienia osłabionych elementów struktury ekologicznej gminy wyznacza się strefę 
A- ochrony i kształtowania środowiska. Rdzeniem strefy A jest obszar węzłowy o znaczeniu 
międzynarodowym obejmujący w granicach gminy Puławy dno doliny Wisły, w tym 
zarówno jej część chroniona wałami jak i międzywale, stanowiące biocentrum tego 
obszaru. Zgodnie z koncepcją Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - PL, osłonę biocentrum 
tzw. strefę buforową tworzy zawale obejmujące pozostały, chroniony wałami obszar terasy 
zalewowej, oraz terasy nadzalewowej w rejonie Opatkowic, ograniczone krawędzią wysoczyny 
morenowej na lewym brzegu Wisły i krawędzią zwydmionej terasy nadzalewowej na prawym 
brzegu. W skład strefy buforowej wchodzi również otulina Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego. Uzupełnieniem rdzenia strefy A w granicach gminy jest zalewowe dno doliny 
Wieprza, w Krajowej sieci Ekologicznej ECONET-PL pełniącej funkcje krajowego korytarza 
ekologicznego.  
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2/ Ze względu na zróżnicowaną wartość biotyczną strefy buforowej oraz pozostałej części 
gminy w studium wyodrębnia się z niej tereny o podwyższonej aktywności ekologicznej 
w stosunku do bezpośredniego otoczenia, decydujące o równowadze przyrodniczej fizjocenoz 
gminy. Większość tych terenów wchodzi w skład Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych. W zasadach zagospodarowania strefy A uwzględnia się przepisy ustanowione dla: 

* parków krajobrazowych i ich otulin Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego z dn. 
5.05.1998 r. w sprawie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (ogłoszonym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dn. 16.06.1998 r.) Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego i jego otuliny - Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 4 
z dn. 23.03.2005r. w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. 
Województwa Lubelskiego  z 2005 roku nr 73 poz. 1525); 

* obszarów chronionego krajobrazu rozporządzeniem wojewody Lubelskiego nr 28 
z dn. 2.06.1998r. w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu (ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 11 z dn. 16.06.1998 r) Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Pradolina Wieprza” - Rozporz ądzeniem Wojewody Lubelskiego nr 38 z 
dn. 16.02.2006r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Wieprza” 
(Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2006 roku nr 59 poz. 1151). 

3/ Zróżnicowane walory przyrodniczo - krajobrazowe, znaczenie dla równowagi ekologicznej 
i stanu zachowania zasobów środowiska są podstawą wyodrębnienia ze strefy A (tj. ochrony 
i kształtowanie środowiska) sześciu podstref, w odniesieniu do których konkretyzuje się główne 
funkcje oraz określa formy ochrony i rekultywacji środowiska. Ochrona i wzbogacenie 
potencjału biotycznego gminy w pierwszym rzędzie polega na: 

* ochronie pełnego zestawu siedlisk typowych dla doliny wielkiej rzeki i jej obrzeży 
w naszej strefie fizyczno geograficznej; 

* zapewnieniu zarówno w obszarze gminy, jak i w kontekście regionalnym jedności 
przestrzennej i funkcjonalnej terenów o podwyższonej aktywności biologicznej; 

* identyfikacji potencjalnych obszarów szczególnej ochrony przyrody;  
4/ Ochronę dziedzictwa kulturowego gminy traktuje się, w rygorach i zaleceniach niemal 
równorzędnie z ochroną dziedzictwa przyrodniczego ponieważ przenikające się wartości obu 
stref współtworzą znaczącą w skali kraju, jakość przyrodniczo -kraj obrazową wymagającą 
zachowania i pielęgnacji. 
 

1.3. Przyrodniczo-funkcjonalna przydatność obszaru  
 
Przyrodniczo-funkcjonalna przydatność obszaru gminy w układzie strefowym: 
1. W wyniku waloryzacji przydatności środowiska w strukturze funkcjonalno - przestrzennej 
gminy wydzielono 6 stref (podstref) w różnym stopniu istotnych dla równowagi przyrodniczej 
gminy, które współtworzą strefę ochrony i kształtowania środowiska tj. tzw. strefę A  
1/ Podstrefa Al - zasilania ekplogicznego (zachowawcza, wzmożonej ochrony środowiska. Jest 

to podstrefa o najwyższych walorach przyrodniczych, koncentrująca obszary objęte lub 
wskazane do objęcia najwyższymi szczególnymi formami ochrony przyrody. Obejmuje: 
* międzywale Wisły 
* zalewowe dno doliny Wieprza (znajdujące się w zasięgu wody stuletniej), 

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 49



 50

* pozadolinne tereny lęgów ptactwa o znaczeniu ponadregionalnym.  
Główną zasadą użytkowania strefy powinna być zasada nienaruszalności stosunków 

ekologicznych i krajobrazu. 
2/ Podstrefa A2 - wspomagania ekologicznego. Jest to podstrefa o wartościach przyrody 

ożywionej wpływających w istotnym stopniu na różnorodność biologiczną środowiska, 
wymagająca ochrony prawnej i planistycznej przed ingerencją człowieka, grożącą 
destabilizacją stosunków ekologicznych i utratą przez wchodzące w skład tej podstrefy 
tereny walorów naturalnych. Obejmuje: 
* ciągi starorzeczy i paleomeandrów w obszarze zawala doliny Wisły, a także 

w niezalesionej części pradoliny Wieprza, 
* wodno - błotno - leśne odcinki dolin rzecznych (głównie Klikawki i niektórych jej 

dopływów), 
* śródleśne torfowiska i trwale podmokłe łąki, tereny podlegające samoistnej 

renaturalizacji. 

Głównymi zasadami użytkowania powinny być; w zależności od indywidualnego charakteru 
terenów znajdujących się w tej podstrefie: 

* nienaruszalność stosunków ekologicznych, 
* utrzymywanie dotychczasowego użytkowania (ekstensywnej gospodarki łąkowej), 
* dopuszczalność wyłącznie takich zmian w zagospodarowaniu (użytkowaniu), które 

wzbogacą, pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, środowisko, a z zakazem 
działalności obniżających prężność ekologiczną lub harmonię krajobrazu. 

3/ Podstrefę A3 osłony ekologicznej i krajobrazowej obszaru węzłowego Wisły Środkowej. 
Jest to specyficzna podstrefa ochronna, obejmująca tereny użytkowane rolniczo znajdujące 
się: 
- pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a wałodrogą na odcinku Gołąb - Matygi, 
- pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a krawędzią doliny Wisły w rejonie Sadło wic, 
Wiodącą zasadą użytkowania strefy powinien być zakaz jakiejkolwiek zabudowy 
kubaturowej. Szczególnie negatywnie odczuwalny jest brak możliwości, ze względu na 
rozwój osadnictwa, ustanowienia tej podstrefy w dnie doliny pomiędzy Górą Puławską 
a Opatkowicami. Pozbawione w tym rejonie naturalnej osłony biocentrum jest narażone na 
bezpośrednie wpływy osadnictwa (ścieki).  

4/ Podstrefa A4 - stabilizacji równowagi przyrodniczej i krajobrazowej. Jest to strefa 
koncentrująca obszary o podwyższonej aktywności ekologicznej, wpływająca na odporność 
środowiska na degradację (głównie hydrosfery i pedosfery), względną równowagę 
powierzchniową pomiędzy układem ekologicznym i antropogenicznym i wciąż korzystne, 
w skali gminy, proporcje pomiędzy terenami zabudowanymi a otwartymi.Obejmuje: 
* drzewostany nieuszkodzone przez przemysł oraz znajdujące się w I - szej strefie 

uszkodzeń przemysłowych (słabych), 
* śródleśne, przyleśne, śródpolne łąki i pastwiska, a także większe zgrupowania zarośli na 

terenach pozadolinnych, 
* dna dolin rzecznych pod użytkami zielonymi, 
* otwarte tereny rolne nie podlegające ekspansji zabudowy mieszkaniowej. 
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Generalną zasadą, jaka powinna obowiązywać w tej podstrefie, powinno być utrzymanie 
dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania. 

5/ Podstrefa A5 - rewitalizacji, transformacji i przebudowy Jest to podstrefa z ekosystemami 
wskazanymi do transformacji biologicznej oraz częściowej przebudowy składu gatunkowego 
szaty roślinnej. Należą do nich: 

* drzewostany znajdujące się w II - giej i III — ciej strefie uszkodzeń przemysłowych 
(tj. średnich i silnych), 

* agroekosystemy wskazane do trwałych zadarnień (tj. do transformacji na użytki zielone), 

* tereny wskazane pod zalesienie, 

* odcinki koryt rzecznych wskazane do obudowy biologicznej, 

* kierunki powiązań ekologiczno - funkcjonalnych wymagających kształtowania 
pasmowych lub rzędowych zadrzewień i zakrzewień, proponowane do odtworzenia lub 
modernizacji sztuczne żbiorniki wodne, zieleń komponowana (ogrody dworskie 
i folwarczne oraz zieleń przykościelna wskazana do rewaloryzacji. 

Zasady zagospodarowania terenów w strefie powinny uwzględniać dążenie do większej 
zgodności sposobu użytkowania terenów z ich naturalnymi predyspozycjami, również 
z korzyścią dla krajobrazu, dążność do uzyskania większej spójności lokalnego systemu 
ekologicznego. 

6/ Podstrefa A6 - rekultywacji. Obejmuje najczęściej rozproszone, z wyjątkiem zniszczonych 
drzewostanów po wschodniej stronie Zakładów Azotowych, ekosystemy zdegradowane 
i zdewastowane, wymagające przywrócenia im wartości użytkowych, a także tereny 
wymagające zagospodarowania w sposób chroniący przyległe tereny przed uciążliwością 
obiektu, będącego ogniskiem zanieczyszczeń oraz zagospodarowania osłabiającego 
dysharmonię krajobrazu. Do podstrefy tej należą: 
* tereny wylesione (zdegradowane) wskutek niszczącej działalności przemysłu (pustynia 

industrialna) oraz IV - ta strefa uszkodzeń przemysłowych (zarośla poprzemysłowe) 
* tereny poeksploatacyjne, 
* rejony dzikich wysypisk, 
* tereny wokół obiektów dysharmonizujących krajobraz. 

Podstrefę tę wyróżnia wymóg czynnej ochrony środowiska. 
7 / Poza strefą ochrony i kształtowania środowiska znalazły się obszary o niskich wartościach 

agroekologicznych, obejmujące tereny zwartej zabudowy głównie jednorodzinnej (Góra 
Puławska, Gołąb, Wólka Gołębska), tereny skupionej i zagęszczającej się zabudowy 
mieszanej tj. jednorodzinnej i zagrodowej częściowo przekształcającej się na letniskową 
(pozostałe miejscowości prawobrzeżnej części gminy, a z części lewobrzeżnej głównie 
Bronowice) tereny stopniowo zagęszczającej się zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej 
(głównie Kolonia Góra Puławska, Adamówka, Dąbrówka, mały Młynek) wykształcone ciągi 
zwartej zabudowy, głównie zagrodowej, ale miejscami przekształcającej się na 
jednorodzinną (min. Dobrosławów, Janów, Sosnów, Anielin, Żabianka, Smogorzów, 
Leokadiów, Polesie, Piskorów, Opatkowice, Kowala, Adamówka) tereny kształtującej się 
zabudowy rzędowej (Łęka, Jaroszyn) amorficzne struktury osadnicze (Klikawa),inne 
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krajobrazy wiejskie "nadmiernie nasycone" działalnością człowieka (głównie rozproszona 
zabudowa Kol. Opatkowice, Kol. Bronowice i Kol. Kowala)  

8/ Największe problemy dla stanu sanitarnego środowiska i krajobrazu stwarza zabudowa 
rozproszona. Charakteryzuje się chaotyczną strukturą przestrzenną, prawie zupełnym 
zanikiem zieleni śródpolnej i występowaniem intensywnych, miejscami średnio 
powierzchniowych (Kol. Bronowice) agrocenoz. Nie mniejsze problemy, choć głównie dla 
stanu sanitarnego środowiska stwarza zabudowa częściowo skupiona, a częściowo 
rozproszona na południe od drogi Puławy - Radom. Tworzy ona następujące miejscowości: 
Stanisławów, Tomaszów, Kol. Zarzecze, Wólka Pachnowolska, Kol. Piskorów, Kochanów. 
Podobna w charakterze jest zabudowa Kąjetanowa. Ze względu na narastający proces 
wypadania grantów z produkcji rolnej proponuje się przekształcenie tego krajobrazu 
w krajobraz wielofunkcyjny: ogrodniczo - rekreacyjno - ochronny. Wymaga to jednak 
takiego sterowania przekształcaniem krajobrazu, które umożliwi dalszą renaturalizację 
niektórych jego elementów (dopuszczenie do sukcesji na odłogujących polach), uwzględni 
wymogi kształtowania lokalnych krótkich powiązań przyrodniczych (pasmowe zadrzewiania 
i zakrzewiania). Wiodącą funkcją tych terenów powinna być agroturystyka 

 

1.4. Warunki ochrony i kształtowania środowiska 
 
1. Za podstawę ochrony obszarowej (prawnej i planistycznej) przyjmuje się Ekologiczny 
System Obszarów Chronionych koncentrujący obszar (obiekty) o najwyższych wartościach 
przyrodniczych i wysokiej w skali gminy aktywności biologicznej Podstawowymi ogniwami 
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych są: 

* międzywale Wisły, tworzące biocentrum obszaru węzłowego, a zarazem główna część 
korytarza ekologicznego w randze europejskiej 

* zalewowe dno doliny Wieprza - korytarz ekologiczny o randze krajowej 
* dolina Klikawki - korytarz ekologiczny o randze regionalnej, 
* zróżnicowane siedliskowo i dlatego wartościowe przyrodniczo największe w gminie 

kompleksy leśne Skoki I, Skoki II, Knieja i Góry 
*  mozaikowe (polno-leśne i polno-leśno łąkowe) krajobrazy drobnoskame w rejonach 

Kąjetanowa, Tomaszowa i Wólki Pachnowolskiej. 

2. W polityce przestrzennej sfery ekologicznej wskazuje się realizację następujących zadań: 

1/ wzbogacania walorów przyrodniczo - krajobrazowych przez wzbogacanie zasobów 
biotycznych i wzbogacaniu krajobrazu. 

2/ rekultywację środowiska i czynne sposoby przeciwstawiania się degradacji; koncentrujące 
się na: 
* rekultywacji i zagospodarowaniu wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych (w gminie 

nakazem objęto 8 obiektów); 
* likwidacji dzikich wysypisk (wskazano 17 dużych dzikich wysypisk); w zdecydowanej 

większości likwidacja wysypisk powinna polegać na usunięciu odpadów, zasypywaniu 
wyrobiska i ew. rozplantowaniu ziemi. 

* leśnej rekultywacji tzw. dzikiej eksploatacji kruszywa;  
* poprawie gospodarki odpadami 
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3/ ochrona atmosfery; ilość docierających na terytorium gminy zanieczyszczeń zależy od 
skuteczności programu ochrony środowiska, realizowanego w Zakładach Azotowych. 
Poprawa stanu sanitarnego w Puławskim Obszarze Zagrożenia Ekologicznego jest 
odczuwalna. Rośnie zagrożenie zanieczyszczeń spalinami. Szczególnie w strefie 
oddziaływania drogi krajowej Puławy - Radom.. Jedynym skutecznym przeciwdziałaniem 
jest formowanie średniej i wysokiej zieleni izolacyjnej (rozwiniętej dotychczas w stopniu 
niedostatecznym), a także rygorystyczne przestrzeganie ustawowych odległości zabudowy 
od krawędzi jezdni. W przypadku zapylenia (przez emitory) przeciwdziałanie powinno 
polegać na zabiegach fitomelioracyjnych (kształtowanie różnych form zieleni). 

4/ ochrona wód. Poprawa jakości wód powierzchniowych i płytkich podziemnych 
(gruntowych) wymaga na terenie gminy realizacji zbiorczych systemów unieszkodliwiania 
ścieków, upowszęchniania rolnictwa biodynamicznego zużywającego mniej środków 
chemicznych niż rolnictwo tradycyjne. Powinno być wykluczone odprowadzanie ścieków 
nieoczyszczonych do ziemi. Natomiast traktowanie Ziemi jako odbiornika ścieków 
odprowadzanych z lokalnej oczyszczalni byłoby dopuszczalne jedynie w odniesieniu do 
zabudowy rozproszonej i tylko na obszarach o niskim stopniu zagrożenia wód 
podziemnych tj. o dobrej izolacji poziomów wodonośnych. Obszary takie występują w 
środkowej, lewobrzeżnej części gminy, w której stopień zagrożenia wód podziemnych 
ocenia się jako słaby. 

5/ ochrona przeciwpowodziowa. Na rysunku studium w oparciu o studium zagrożenia 
powodziowego opracowanego przez RZGW-Warszawa wyznacza się obszar bezpośredniego 
zagrożenia powodzią Wyznaczony obszar terasy powodziowej położony poza obszarem 
bezpośredniego zagrożenia powodzią uznaje się za obszar potencjalnego zagrożenia 
powodzią. W studium wskazuje się na konieczność modernizacji (podwyższenia 
i stabilizacji) wału przeciwpowodziowego na odcinku Jaroszyn - Łęka - Regów. Tzw. 
zadanie II, dotyczy odcinka wału na długości 4 + 734 km - licząc od mostu w Puławach -do 
granicy z woj. Mazowieckim na długości ok. 4,5 km. Nie jest to jedyna inwestycja 
niezbędna dla poprawy stopnia ochrony przeciwpowodziowej, planuje się bowiem również 
wał poprzeczny na Klikawce (w dole Wisły) o długości 875 m oraz pompownię ze 
zbiornikiem wyrównawczym. Ponadto użytkowanie międzywala Wisły w sposób 
uwzględniający zagrożenie powodzią a także je minimalizujący, wymaga zakazu 
wznoszenia wszelkich obiektów kubaturowych (z wyjątkiem przenośnych konstrukcji 
służących rekreacji), oraz nakazu stałej konserwacji grobli i opasek brzegowych 
chroniących brzegi i skarpy obwałowań przed erozją i utrzymujących wody Wisły w 
korycie. Zakres wycinki drzew i krzewów utrudniających swobodny przepływ kry lodowej 
i wezbrań powinien być każdorazowo uzgadniany pomiędzy Okręgową Dyrekcją 
Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Wg opinii Wojewódzkiego 
Zarządu Mielioracji i Urządzeń Wodnych, w programie modernizacji urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej przyjęto średnią szerokość pasa ziemi zajmowanego pod rozbudowę 
obwałowania na 30-40 m. Modernizacja prowadzona jest po trasie wałów istniejących. W 
zagospodarowaniu terenów w miejscowym planie gminy należy uwzględniać: 
* lokalizację rezerw ziemnych na modernizację wałów; 
* drogi dojazdowe do wałów dla celów p/powodziowych co 4-5 km 
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* dróg eksploatacyjnych wzdłuż wałów; 
* obszarów wycinki drzew z korpusu wałów istniejących, pasa na ich rozbudowę (z obu 

stron wału ok. 4 m); 
* możliwość remontu budowli regulacyjnych w korycie Wisły i opasek brzegowych; 
* budowę pompowni ze zbiornikiem wyrównawczym i kanałem odpływowym w rejonie 

rzeki Klikawki. 

6/ Ochrona lasów. Ochrona lasów w skrajnie niekorzystnych warunkach prowadzona jest 
dwutorowo: jako rekultywacja zdegradowanych terenów i jako przebudowa istniejących 
drzewostanów. Prace rekultywacyjne prowadzi się od 1973r. W III-cijej i IV-tej strefie 
zagrożeń polegają głównie na zapobieganiu erozji gleby poprzez wprowadzanie 
i utrzymywanie twardej roślinności.W III-ciej i II - giej strefie zagrożeń realizowana jest 
przebudowa drzewostanów sosnowych na liściaste lub mieszane. Przebudowa częściowa 
polega na posadzeniu pod okapem przerzedzonego drzewostanu liściastego brzozy i dębu 
czerwonego. Przebudowa całkowita sprowadza się do całkowitego usunięcia drzewostanu 
i założeniu uprawy z przewaga gatunków liściastych. Należy podkreślić, za "Programem 
ochrony przyrody Nadleśnictwa Puławy" że próby odnowień gatunkami leśnymi 
najbardziej odpornymi na zanieczyszczenia są prowadzone systematycznie w różnych 
strefach zagrożeń. Ich wyniki dowodzą ze przy odpowiednim doborze do odnowień 
gatunków leśnych istnieje szansa odzyskania przez ekosystemy leśne zdolności 
samoregulacji. 

 
1.5. Formy ochrony środowiska 

 

W studium gminy uwzględnia się istniejące i projektowane obszary (obiekty) chronione, 
których formy przewidują ustawy o ochronie przyrody, gruntów rolnych i leśnych. 
Ustanowienie rezerwatu i nadanie statusu lasu ochronnego następuje w drodze rozporządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; w przypadku rezerwatu 
* na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, uzgodniony z samorządem 

terytorialnym i innymi zainteresowanymi stronami, w przypadku lasu ochronnego nie 
stanowiącego własności Skarbu Państwa 

* na wniosek wojewody, uzgodniony z właścicielem lasu i zarządem gminy. Stanowienie 
innych form ochrony: pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - 
krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych następuje w drodze rozporządzenia 
wojewody lub uchwały rady gminy. 
Projektowane obszary chronione obejmuje się, do czasu ustanowienia ochrony prawnej, 

ochroną planistyczną. Dotychczasowe kategorie lasów ochronnych obowiązują do czasu ich 
weryfikacji zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku. 

 
1.5.1. Obszary objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody 
Na obszarze gminy Puławy występują różne formy ochrony przyrody o znaczeniu 

krajowym jak i mi ędzynarodowym. Z wymienionych w art.6 Ustawy o ochronie przyrody 
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form ochrony występują tu: rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego 
krajobrazu, obszar Natura 2000, użytek ekologiczny, pomnik przyrody oraz ochrona 
gatunkowa. Powierzchniowymi formami ochrony są: 

� Rezerwat faunistyczny „Czapliniec”, 

� Park Krajobrazowy „Kazimierski Park Krajobrazowy”; 

� Obszar Chronionego Krajobrazu ”Pradolina Wieprza”, 

� Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) PLB140004 „Dolina Środkowej Wisły”, 

� Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) 
PLH060051 „Dolny Wieprz”, 

� Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) 
PLH060045 „Przełom Wisły w Małopolsce”, 

� 4 leśne użytki ekologiczne oraz  

� Użytek ekologiczny "Jezioro Nury i Borowiec". 
 

1.5.1.1. Rezerwat przyrody 
Rezerwat faunistyczny „Czapliniec koło Gołębia” powołano zarządzenie ministra 

ochrony środowiska i zasobów naturalnych z dnia 18 lutego 1987r w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody. Obejmuje on obszar lasu o powierzchni 19,04 ha - oddział 8 c, d i f 
w Leśnictwie Gołąb, Nadleśnictwo Puławy. Pod względem fitosocjologicznym teren 
rezerwatu został zaliczony do siedlisk borowych.  

Przedmiotem ochrony jest zachowanie miejsca lęgowego czapli siwej. Jak podaje 
Program ochrony środowiska Nadleśnictwa Puławy obecnie nie stwierdza się występowania 
czapli w tym, rejonie. 

Zgodnie z Zarządzeniem powołującym na terenie rezerwatu obowiązują następujące 
zakazy:  
=> wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem 

wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 
=> zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć 

warunki ekologiczne,  
=> zbieranie ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew 

i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, 
=> niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 
=> zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia, wypalania traw oraz zakłócania 

ciszy,  
=> pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich,  
=> niszczenia drzew i innych roślin, 
=> stosowania wszelkich środków chemicznych,  
=> polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, 

wybierania jaj i piskl ąt wszystkich gatunków ptaków,  
=> umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych 

z ochroną rezerwatu,  

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 55



 56

=> wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych 
urządzeń technicznych,  

=> przebywania poza miejscami wyznaczonymi. 
 

1.5.1.2. Park krajobrazowy 
Na terenie gminy występuje jeden Park Krajobrazowy – utworzony w 1979 roku 

Kazimierski Park Krajobrazowy. Park obejmuje teren o łącznej powierzchni 14 961 ha w 
gminach: Janowiec, Końskowola, Nałęczów, Wąwolnica, miasto i gmina Kazimierz Dolny, 
miasto i gmina Puławy oraz Karczmiska i Wilków. Na terenie Parku położonych jest ok.20 
ha gminy Puławy. Park posiada również wyznaczoną otulinę (o powierzchni 24 189 ha) 
położoną w obrębie gmin: Janowiec, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, miasto i gmina 
Kazimierz Dolny, miasto i gmina Nałęczów, miasto i gmina Puławy, Karczmiska, Wilków 
oraz Wojciechów. 

Celem ochrony Parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z 
licznie występującymi gatunkami rzadkich roślin.  

Zasady zagospodarowania terenu położonego w obrębie Parku określa Rozporządzenie 
nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005r w sprawie Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego. Zgodnie z § 5 w Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późn. zm.);1 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

                                                 
1
 �  W związku ze zmianami w ustawodawstwie zmianie uległa podstawa prawna. Ustawa o ochronie 
przyrody w art. 17 ust. 1 pkt 1: „1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:  
 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);” 
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budowa, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie lub 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno- błotnych; 

9)  wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

10)  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezsciółkową; 

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 
wodnych." 
 
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody zakazy te nie obejmują: 

1)  wykonywania zadań wynikających z planu ochrony; 

2)  wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 
powszechnym; 

4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 
późn. zm.), zwanej dalej „inwestycją celu publicznego”. 

 

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie 
dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. 

Zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 
zbiornikach wodnych, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jednostek 
organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, 
inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów w 
ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania 
zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego. 
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1.5.1.3. Obszary chronionego krajobrazu 
W północnej części gminy znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina 

Wieprza". Zajmuje on ok. 13% powierzchni gminy (2 095 ha), co stanowi 6,3% 
powierzchni całkowitej OChK (33 159 ha). Poza gminą Puławy obszar znajduje się na 
terenie gminy Jeziorzany, Michów, Firlej, miasta i gminy Kock, Żyrzyn, Baranów, Ryki, 
Ułęż i miasta Dęblin 

Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy 
ekologicznych. 

W granicach OChK obowiązują zasady zagospodarowania określone Rozporządzeniem 
Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Pradolina Wieprza". 

 

Rozporządzenie wprowadza następujące ustalenia dotyczące czynnej ochrony 
ekosystemów Obszaru: 

1)  zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego 
odpływu wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby 
ekosystemów wodnych i wodno-błotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, 
cieków wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów 
źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie 
dobrego stanu ekologicznego wód; 

2) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu 
ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

3)  uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w gospodarce 
rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce; 

4) ochrona i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień 
nadwodnych i śródpolnych; 

5)  ochrona specyficznych cech krajobrazu Pradoliny Wieprza, w tym meandrów rzeki, 
starorzeczy, naturalnych form rzeźby terenu; 

6)  odtwarzanie siedlisk dziko występujących gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt, w 
tym dążenie do przywrócenia tradycyjnego sposobu użytkowania łąk (koszenie, 
spasanie); 

7)  tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiaj ących migrację gatunków; 

8)  kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiaj ący zachowanie 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności 
przez: ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości 
korytarzy ekologicznych, kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony 
różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę punktów, osi i 
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przedpoli widokowych, usuwanie lub przesłanianie antropogenicznych elementów 
dysharmonijnych w krajobrazie; 

9)  dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, 
propagowanie tradycyjnych cech architektury; 

10) eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód i gleb, 
poprzez usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej 
gospodarki wodnościekowej, promowanie sposobów gospodarowania gruntami, 
ograniczających erozję gleb. 

 

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia na Obszarze zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, 
poz.627, z późn.zm.); 2 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych; 

                                                 
2
 �  W związku ze zmianami w ustawodawstwie zmianie uległa podstawa prawna. Ustawa o ochronie 
przyrody w art. 24 ust. 1 pkt 2: „1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące 
zakazy: 
 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
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;” 
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8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Zakazy nie dotyczą: 

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 
powszechnym; 

3) realizacji inwestycji celu publicznego. 
 

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie 
dotyczy realizacji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie 
jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 
wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru. 

Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych 
nie dotyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody. 

Zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, nie dotyczy 
terenów, dla których udzielono koncesji na wydobywania kopalin przed dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. 

Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, nie dotyczy obiektów lokalizowanych w 
obszarach wyznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmin lub 
w ciągach istniejącej zabudowy. 
 

1.5.1.4.Obszary Natura 20003 

Na terenie gminy występują 3 obszary Natura, mianowicie:  

1) PLB140004 - Dolina Środkowej Wisły - Obszar Specjalnej Ochrony (OSO), 

2) PLH060051 - Dolny Wieprz - Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o Znaczeniu 
Wspólnotowym (OZW), 

3) PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce - Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o 
Znaczeniu Wspólnotowym (OZW), 

Kolejne 2 położone są w jej niedalekim sąsiedztwie: 

1) PLH060015 - Płaskowyż Nałęczowski - Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o 
Znaczeniu Wspólnotowym (OZW), 

                                                 
3
 �  Opisy oparto na standardowym formularzu danych obszarów. 
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2) PLH060055 – Puławy - Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o Znaczeniu 
Wspólnotowym (OZW). 

 
Poniżej scharakteryzowano 3 pierwsze, jako bezpośrednio związane z gminą Puławy. 
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Rysunek  Obszary Natura 2000 na tle gminy Puławy 
 

 
 
1) PLB140004 - Dolina Środkowej Wisły o łącznej powierzchni 28 061,4 ha 

 

Obszar obejmuje fragment Wisły pomiędzy Dęblinem i Płockiem. Na odcinku tym 
rzeka ma naturalny charakter rzeki roztopowej z licznymi wyspami porośniętymi 
roślinnością zielną lub zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Na brzegach rzeki występują 
fragmenty lasów łęgowych. Brzeg i taras zalewowy są intensywnie eksploatowane jako 
źródła wikliny (Łozowska) lub paszy dla bydła (łąki i pastwiska).  

Wartości przyrodnicze i znaczenie: Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej 
(E 46). Występują tu co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 40-50 gatunków ptaków 
wodno-błotnych. Jest to bardzo ważny obszar dla ptaków zimujących i migrujących (ptaki 
wodno-błotne występują zimą w koncentracjach powyżej 20 000 osobników). 
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W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących 
gatunków ptaków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, 
ostrygojad (PCK), płaskonos, podgorzałka (PCK), podróżniczek (PCK), rybitwa 
białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), sieweczka rzeczna (PCK), 
śmieszka, zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny, 
czajka i rycyk. 

W okresie wędrówek w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny, 
występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego czapli siwej i krzyżówki; w 
stosunkowo wysokim zagęszczeniu zimuje gągoł i bielczek;  

Zagrożenia: negatywnie na obszar może wpłynąć planowana regulacja koryta rzeki 
oraz długoterminowe plany jej kaskadyzacji. Poza wymienionym negatywnie oddziaływuje 
zanieczyszczenie wód, niszczenie lasów nadrzecznych oraz płoszenie ptaków w okresie 
lęgowym. Zagrożenia lokalne to kłusownictwo rybackie, palenie ognisk i pożary łąk, 
penetracja (raczej rzadka) przez wędkarzy wysp w okresie lęgowym ptaków, wycinanie 
przez miejscową ludność drzew (głównie w międzywalu). 

Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, zapewniające 
swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac 
obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru 
Natura 2000. 

 

 

 

 
2) PLH060051 - Dolny Wieprz o łącznej powierzchni 8 182,3ha. 

 

Obszar obejmuje naturalne koryto silnie meandrującej rzeki wraz z rozległą, płaską 
doliną rzeczną. Dolinę urozmaicają liczne piaszczyste wzniesienia oraz starorzecza i muliste 
zastoiska. Znajduje się tu również kilka kompleksów stawów, jak również ujścia 
mniejszych cieków wodnych (m.in. Mininy i Świnki). Teren ma bardzo duże walory 
krajobrazowe. 

W dnie doliny dominują rozległe, ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym 
uwilgotnieniu. Lokalnie występują płaty łęgów i zakrzaczeń wierzbowych oraz płaty 
muraw napiaskowych. W południowo-zachodniej części ostoi, w sąsiedztwie granicy z 
gminą Puławy, znajduje się kompleks leśny (bory świeże, olsy) z zespołem wydm i 
położonym między nimi, zbiornikiem wodnym - Jezioro Piskory, do którego 
reintrodukowano marsylię czterolistną. 

Wartości przyrodnicze i znaczenie: Dolina pełni funkcję korytarza ekologicznego o 
randze krajowej i jest ważną ostoją siedlisk podmokłych i okresowo zalewanych łąk z 
załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG a zarazem jest ostoją dla ptaków wodno-
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błotnych. Stwierdzono występowanie 7 rodzajów siedlisk przyrodniczych z tego załącznika, 
zajmujących łącznie 37% obszaru.  

W ostoi znajduje się jedyne istniejące w Polsce, stanowisko zastępcze marsylii 
czterolistnej Marsilea quadrifolia. Roślina została tu wprowadzona w latach 1995-2000. 
Ponadto występuje tu 7 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy.  

Zagrożenia: Główne zagrożenie dla ostoi stanowi zanieczyszczenie wody i planowana 
regulacja koryta rzeki Wieprz. 

 
3) PLH060045 - Przełom Wisły w Małopolsce o łącznej powierzchni 15 116,4 ha. 

 

Obszar obejmuje przełomowy odcinek doliny Wisły od ujścia Sanny do miasta Puławy, 
wraz z licznymi starorzeczami, łachami, zastoiskami, rozległe płaty zarośli wierzbowych 
oraz - lokalnie – płaty łęgów nadrzecznych.  

Część koryta rzeki jest obwałowana, a obszar międzywala zajęty jest przez 
ekstensywnie użytkowane łąki i zarośla wierzbowe. W górnym biegu rzeki, na stromych, 
wapiennych i lessowych skarpach wznoszących się nad doliną (osiągających miejscami 
nawet do 90 m wysokości względnej) występują cenne płaty muraw kserotermicznych. Do 
Wisły uchodzą liczne mniejsze cieki wodne i w tych rejonach spotyka się interesujące 
siedliska ekotonowe. 

Wartości przyrodnicze i znaczenie: Dolina na tym odcinku ma charakter przełomu i 
posiada unikalne walory krajobrazowe. Stwierdzono tu 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG (24% powierzchni) oraz 21 gatunków z Załącznika II tej 
Dyrektywy. Obszar obejmuje fragment ostoi ptaków wodno - błotnych o randze 
europejskiej (IBA E 63), ważnej zarówno dla gatunków lęgowych jak i migrujących. 

W "Paneuropejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" 
Dolina Wisły została zaliczona do 10 systemów rzek Europy, którym nadano priorytet 
ochrony naturalnych walorów. Uważana jest za korytarz ekologiczny rangi europejskiej. 

Zagrożenia: Zagrożenie stanowi przede wszystkim zanieczyszczenie wód Wisły, 
zarastanie muraw kserotermicznych przez drzewa i krzewy, projekt regulacji rzeki Wisły, 
presja na zabudowanie zboczy doliny w rejonie Kazimierz Dolny - Janowiec. 
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Tabela  Typy SIEDLISK znajduj ące si ę na terenie obszaru Natura 2000 oraz ocena znaczeni a 
obszaru dla tych siedlisk.  

 

Nazwa  

PLH
060
051 
- 
Dol
ny 
Wie
prz 

p
o
k
r
y
ci
e 
% 

PLH0
6004
5 - 
Przeł
om 
Wisły 
w 
Mało
polsc
e 

p
o
kr
y
ci
e 
% 

PLH0
60015 
- 
Płask
owyż 
Nałęc
zows
ki 

p
o
kr
y
ci
e 
% 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne  ze 
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion T 7 T 2,5 N - 

Zalewane muliste brzegi rzek T 1 T 2,6 N - 
Ciepłolubne, śródl ądowe murawy napiaskowe 
(Koelerion glaucae) T 3 T 0,1 N - 
Ziołoro śla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołoro śla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) T 2 T 2,7 N - 
Niżowe i górskie świeże łąki u żytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) T 20 T 10,9 T 1 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakte rze 
młak, turzycowisk i mechowisk T 2 N - T 1 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion  T 4 T 3,7 N - 
Murawy kserotermiczne (Festuco -Brometea) - 
priorytetowe s ą tylko murawy z istotnymi 
stanowiskami storczyków N - T 0,7 T 0,5 

Łąki selemicowe (Cnidion dubii) N - T 0,5 N - 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio -
Carpinetum, Tilio-Carpinetum) N - T 0,8 T 15 
Ciepłolubne d ąbrowy (Quercetalia pubescenti -
petraeae) N - T 1,5 N - 

Jaskinie nieudost ępnione do zwiedzania N - N - T  

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) N - N - T 1 

 
 

1.5.1.5. Użytki ekologiczne 
Na terenie gminy znajduje się 5 użytków ekologicznych – 4 leśne oraz jeden obejmujący 

zespół starorzeczy. Są to: 

� śródleśna łąka o powierzchni 0,30 ha położona w kompleksie Skoki w oddziale 21 a 
leśnictwo Gołąb, 

� śródleśna łąka o powierzchni 0,15 ha położona w kompleksie Skoki w oddziałach 94 d i 
102a leśnictwo Skoki,  

� śródleśna łąka o powierzchni 0,13 ha położona w kompleksie Skoki w oddziale 102 f 
leśnictwo Skoki,  

� śródleśne bagno, będące pozostałością naturalnego ekosystemu o powierzchni 0,68 ha 
położona w kompleksie Żabianka w oddziale 247k leśnictwo Góra Puławska.  
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� zespół starorzeczy "Jezioro Nury i Borowiec" o łącznej powierzchni 7,84 ha, utworzony 
w 1999 r. 

 

Na obszarach ww. użytków ekologicznych obowiązują następujące zakazy: 
* pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,  
* chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 
* wysypywania, zakopywania lub wylewania odpadów lub innych nieczystości oraz 

innego zanieczyszczania wód i gleby, 
* stosowania środków chemicznych, 
* niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 
* zmiany stosunków wodnych, 
* wznoszenia obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji, 
* palenia ognisk, 
* umieszczania na obszarach objętych ochroną tablic, napisów lub ogłoszeń reklamowych 

nie związanych z ochroną. 
 

1.5.1.6. Pomnik przyrody 
Zgodnie z wykazem pomników przyrody na terenie województwa lubelskiego 

prowadzonym przez RDOŚ4 na terenie gminy Puławy znajdują się 3 pomniki przyrody: 

� dąb szypułkowy (o obw. pnia 413 cm) rosnący w parku na terenie szkoły podstawowej w 
Górze Puławskiej – nr 1175/14/48,  

� lipa drobnolistna (o obw. pnia 490 cm) rosnący w parku na terenie szkoły podstawowej 
w Górze Puławskiej – nr 1176/14/49 

� klon zwyczajny (o obw. Pnia 380 cm) rosnący w parku na terenie szkoły podstawowej w 
Górze Puławskiej – nr 1177/14/50 
 

Wszystkie pomniki powołano Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 12 z dnia 11 
czerwca 1992r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 6, poz. 60) 
 
 

1.5.2. Obszary chronione na podstawie przepisów odrębnych 
 

1.5.2.1. Gleby chronione  
Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2004, 

Nr. 121, 1266 poz. z późniejszymi zmianami) grunty klas od I do III oraz wszystkie grunty 
pochodzenia organicznego podlegają ochronie przed przekształceniem. Zgodnie z ustawą 

                                                 
4
 �  
http://lublin.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=91&layout=blog&
Itemid=113 
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przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne wymaga zgody na zmianę 
przeznaczenia, uzyskiwanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

 
1.5.2.2. Lasy ochronne  

Kategorie lasów ochronnych (grupy I-szej) posiadają wyłącznie lasy państwowe, kategorie te 
zostały nadane części lasów na podstawie ustawy z dnia 20.12.1949 roku o państwowym 
gospodarstwie leśnym. Poza lasami rezerwatowymi w rez. "Czapliniec" należą do nich: 

• lasy glebochronne w kompleksie Skoki I, 

• lasy strefy zieleni wysokiej w kompleksach Skoki I i Skoki II, 

• lasy masowego wypoczynku w kompleksach Skoki I i Knieja, 

• lasy pod wpływem przemysłu w kompleksach Skoki I, Skoki II, Góry, Kule, Bronowice i 
Knieja. 

 
W Studium uwzględnia się propozycje weryfikacji lasów ochronnych, złożone przez 

Nadleśnictwo Puławy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a polegające na uznaniu 
części lasów państwowych za: 

• glebochronne,  

• wodochronne, 

• chroniące ostoje zwierząt, 

• uszkodzone przez przemysł (lasy wykazujące II i wyższy stopień uszkodzenia - zgodnie 

ze liberalizowanymi kryteriami), 

• chroniące środowisko z uwagi na położenie 
 

- status lasu glebochronnego: 
* 10,50 ha lasu położonego na gruntach Góry Puławskiej, 

* 3,06 ha lasu położonego na gruntach Kowali, 

* 23,14 ha lasu położonego na gruntach Opatkowic; 
 

- status lasu wodochronnego: 
* 12,00 ha lasu położonego na gruntach Anielina, 

* 6,21 ha lasu położonego na gruntach Bronowie, 

* 15,26 ha lasu położonego na gruntach Dobrosławowa - Pachnowoli, 

* 40,00 ha lasu położonego na gruntach Janowa - Sosnowa, 

* 17,14 ha lasu położonego ną gruntach Jaroszyna, 

* 16,79 ha lasu położonego na gruntach Kochanowa, 

* 2,99 ha lasu położonego na gruntach Klikawy, 

* 7,66 ha lasu położonego na gruntach Kowali, 

* 18,93 ha lasu położonego na gruntach Łęki, 

* 25,00 ha lasu położonego na gruntach Niebrzegowa, 

* 3,00 ha lasu położonego na gruntach Niecieczy, 

* 12,02 ha lasu położonego na gruntach Opatkowic, 
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* 3,91 ha lasu położonego na gruntach Piskorowa, 

* 4,00 ha lasu położonego na gruntach Smogorzowa, 

* 16,96 ha lasu położonego na gruntach Tomaszowa, 

* 4,00 ha lasu położonego na gruntach Zarzecza; 
 

- status lasu uszkodzonego przez przemysł: 
* 278,00 ha lasu położonego na gruntach Wólki Gołębskiej; 

 
- status lasu chroniącego środowisko z tytułu położenia w strefie 10 km od miasta: 

* 43,83 ha lasu położonego na gruntach Bronowie, 

* 106,42 ha lasu położonego na gruntach Borowej, 

* 57,04 ha lasu położonego na gruntach Dobrosławowa - Pachnowoli, 

* 180,00 ha lasu położonego na gruntach Gołębia, 

* 15,98 ha lasu położonego na gruntach Góry Puławskiej, 

* 46,77 ha lasu położonego na gruntach Kajetanowa, 

* 48,72 ha lasu położonego na gruntach Kochanowa, 

* 18,3 5 ha lasu położonego na gruntach Klikawy, 

* 6,00 ha lasu położonego na gruntach Kolonii Góra Puławska, 

* 55,55 ha lasu położonego na gruntach Kolonii Kajetanów, 

* 27,62 ha lasu położonego na gruntach Kowali, 

* 111,75 ha lasu położonego na gruntach Niebrzegowa, 

* 31,71 ha lasu położonego na gruntach Opatkowic, 

* 23,37 ha lasu położonego na gruntach Niecieczy, 

* 13,04 ha lasu położonego na gruntach Tomaszowa. 

Szczegółowe sposoby prowadzenia gospodarki leśnej w tych lasach określi akt o uznanie ich 
za ochronne. Dotychczasowe kategorie lasów ochronnych obowiązują do czasu ich weryfikacji 
zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku. 

Produkcja surowca drzewnego w lasach ochronnych jest podporządkowana ich głównej 
funkcji ogólnospołecznej. Statusem lasu glebochronnego objęto drzewostany sosnowe 
utrwalające wydmy i pola wydmowe. Wstęp do nich jest ograniczony. Kategorię lasów strefy 
zieleni wysokiej nadano lasom z tytułu ich położenia wokół zakładu przemysłowego (tj. 
Zakładów Azotowych Puławy). Status lasu masowego wypoczynku nadano części lasów celem 
zachowania kompleksu leśnego jako obszaru zapewniającego warunki wypoczynku 
mieszkańcom Puław. Natomiast za lasy pod wpływem przemysłu uznano wszystkie drzewostany, 
znajdujące się w I, II i III strefie uszkodzeń. 

 

Na podstawie decyzji nr 28/99 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 4 stycznia 1999r za lasy ochronne stanowiące własność Skarbu Państwa 
uznano 11274ha  wchodzących w skład Nadleśnictwa Puławy, z czego 5 583ha w obrębie 
leśnym Puławy. Są to (wg stanu na 1.01.1988r): 
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Tabela  Lasy ochronne w obrębie leśnym Puławy na podstawie decyzji nr 28/99 Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 stycznia 1999r  

1 Lasy glebochronne ok. 297ha 

2 Lasy glebochronne, położone w granicach administracyjnych miast i w odległości 
do 10km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50tys. mieszkańców 

ok. 762ha 

3 
Lasy glebochronne, stanowiące ostoje zwierząt podlegające ochronie gatunkowej, 
położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10km od granic 
administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców 

ok. 141ha 

4 
Lasy trwale uszkodzone wskutek działalności przemysłu, położone w granicach 
administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych 
miast liczących ponad 50tys. mieszkańców 

ok. 2 348ha (w 
obrębach 

Wólka 
Gołembska – 
53ha, Zakłady 

Azotowe w 
Puławach – 206 

ha) 

5 

Lasy trwale uszkodzone wskutek działalności przemysłu, stanowiące ostoje 
zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, położone w granicach 
administracyjnych miast i w odległości do 10km od granic administracyjnych 
miast liczących ponad 50tys. mieszkańców 

ok. 126ha 

6 
Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, położone w 
granicach administracyjnych miast i w odległości do 10km od granic 
administracyjnych miast liczących ponad 50tys. mieszkańców 

ok. 70ha 

7 Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10km od 
granica administracyjnych miast liczących ponad 50tys. mieszkańców 

ok. 1580ha 

 

Zgodnie z informacją przesłaną przez Nadleśnictwo Puławy na terenie Gminy Puławy 
kategorię lasów ochronnych posiada 3686,86ha lasów stanowiących własność Skarbu 
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Puławy. Szczegółowy podział na poszczególne kategorie  
lasów ochronnych oraz obręby ewidencyjne przedstawia tabela poniżej. 
 
Tabela  Lasy ochronne na terenie Gminy Puławy stano wiące własno ść Skarbu Pa ństwa w 
zarządzie Nadle śnictwa Puławy  

Lp
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1 
Lasy glebochronne, 
położone w granicach 
administracyjnych miast i 
w odległości do 10km od 
granic administracyjnych 
miast liczących ponad 
50tys. mieszkańców 
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0
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0
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- - - - - - - 
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2 Lasy glebochronne, 
stanowiące ostoje zwierząt 
podlegające ochronie 
gatunkowej, położone w 
granicach 
administracyjnych miast i 
w odległości do 10km od 
granic administracyjnych 
miast liczących ponad 50 
tys. mieszkańców 

4

9

,

5

7 

- - - 7

4

,

7

9 

- - - - - - - 

3 
Lasy trwale uszkodzone 
wskutek działalności 
przemysłu, położone w 
granicach 
administracyjnych miast i 
w odległości do 10 km od 
granic administracyjnych 
miast liczących ponad 
50tys. mieszkańców 

- - - - 1

2

3

2

,

5

5 

- 1

0

6

,

9

1 

- - - - 2

1

5

,

2

5 

4 Lasy trwale uszkodzone 
wskutek działalności 
przemysłu, stanowiące 
ostoje zwierząt 
podlegających ochronie 
gatunkowej, położone w 
granicach 
administracyjnych miast i 
w odległości do 10km od 
granic administracyjnych 
miast liczących ponad 
50tys. mieszkańców 

- - - - - - - - - - - 5

7

,

7

6 

5 Lasy stanowiące ostoje 
zwierząt podlegających 
ochronie gatunkowej, 
położone w granicach 
administracyjnych miast i 
w odległości do 10km od 
granic administracyjnych 
miast liczących ponad 
50tys. mieszkańców  

- - - - 4

8

,

9

3 

- - - - - - - 

6 

Lasy położone w granicach 
administracyjnych miast i 
w odległości do 10km od 
granica administracyjnych 
miast liczących ponad 
50tys. mieszkańców  

- - - 1

8

,

8

3 

2

9

9

,

3
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9

,

2
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2

5
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,

5
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2

,

8

1 

8

6

,

5

9 

1

3

2

,

9

8 

2

9

7

,

5

5 

- 

 

Statusem lasu glebochronnego objęto drzewostany sosnowe utrwalające wydmy i pola 
wydmowe. Wstęp do nich jest ograniczony. Kategorię lasów trwale uszkodzonych wskutek 
działalności przemysłu nadano lasom sąsiadującym z  Zakładem Azotowym Puławy. 
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1.5.3. Obszary i obiekty proponowane do objęcia ochroną 
 

Projektowane obszary chronione obejmuje się, do czasu ustanowienia ochrony prawnej, 
ochroną planistyczną.  

Wprowadzenie nowej formy ochrony należy poprzedzić konsultacjami i uzgodnieniami 
z właścicielami i użytkownikami terenów. 
 

1.5.3.1. Pomniki przyrody. 
• wiąz szypułkowy (o obw. pnia 350 cm) na wale przeciwpowodziowym w Łęce, 

• dąb bezszypułkowy (o obw. pnia 390 cm) w gospodarstwie J. Kawki w Leokadiowie, 

• dąb (o obw. pnia 300 cm) w sąsiedztwie gospodarstwa J. Kawki w Leokadiowie, 

• dwa dęby (o obw. pni do 300 cm) na gruntach J. Kawki w Leokadiowie,  

• głaz narzutowy (granit o wymiarach 170 x 100 x 80 cm i ciężarze około 8 ton) 
przywieziony z pola i złożony na rozdrożu w Leokadiowie Górnym, 

• dwie lipy drobnolistne (o obw. pni 390 i 340 cm) w Piskorowie, 

• fragment alei kasztanowej (12 szt. o obw. pni około 250 cm) w Kol. Piskorków, 

• kilkadziesiąt drzew (głównie dęby z największym o obw. pnia 300 cm), rosnących na 
powierzchni o wymiarach 100 x 80 cm w Stanisławowie, dąb (o obw. pnia 300 cm) 
w polu w Stanisławowie - Nowej Górze, 

• topola (o obw. pnia 420 cm) przy drodze w Kol. Klikawa, 

• dąb (o obw. pnia 300 cm) w Janowie, 

• dąb (o obw. pnia 300 cm) w polu w Kajetanowie, 

• lipę (o obw. pnia 450 cm) przy drodze obok krzyża w Kajetanowie, dąb (o obw. pnia 310 
cm) w Małym Młynku, 

• kasztanowiec (o obw. pnia 320 cm) w Klikawie, 

• dąb (o obw. w pierścienicy 465 cm) przyrodze, obok zarastającego stawu na osiedlu stacji 
doświadczalnej w Borowinie,  

• klon (o obw. pnia 300 cm) po prawej stronie łuku drogi Gołąb - Matygi,  

• wiąz górski (o obw. pnia 400 cm) obok kościoła, na terenie GOK w Gołębiu, 

• trzy jesiony (o obw. pni do 280 cm) na placu przed Kościołem w Gołębiu, 

• dąb (o obw. pnia 300 cm) na cmentarzu w Górze Puławskiej, 

• kilkanaście drzew w tym kasztanowce, klony i lipy (o obw. pni do 300 cm) na terenie 
przykościelnym w Górze Puławskiej,  

• kilkanaście dębów (o obw. pni do 310 cm) i dwa graby (o obw. pni ok. 200 cm) 
w wąwozie w Adamówce. 

 

W stosunku do tych obiektów obowiązują następujące ograniczenia i zakazy: 
- pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania obiektów poddanych ochronie, 
- dokonywania wszelkich istotnych zmian obiektów, 
- niszczenia gleby, palenia ognisk, stosowania środków chemicznych w otoczeniu 

obiektów, 
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- umieszczanie na obiektach tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków 
nie związanych z ochroną obiektu, 

- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 
- budowy, rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub 

instalacji w otoczeniu obiektów. 
 

1.5.3.2.  Użytki ekologiczne.  
 

a.  "Piaskownia koło Matyg"- do objęcia tym statusem wskazuje się południowo - wschodnią 
część piaskowni porośniętą przez młodnik sosnowy i samosiew brzozy.  
Cel ochrony: zachowanie stanowisk rzadkich roślin.  
Przedmiot ochrony: Stanowiska widlakotorfowe (jest to jedno z trzech stanowisk w tym 
woj. lubelskim), rosiczki okrągłolistnej, wąkroty zwyczajnej i widłaka goździstego. 

* Oprócz ww. warunków obowiązują proponowane przepisy:  

Zakazy: 
* przeprowadzania robót melioracyjnych bez uprzedniego określenia ewentualnych 

zmian i zgody konserwatora przyrody, 
* zmiany charakteru roślinności i sposobu użytkowania terenu, 
* wprowadzania obcych gatunków roślin i zwierząt, 
* budowy w pobliżu ferm hodowlanych i zakładów przemysłowych; 
* lokalizacji wysypisk śmieci i zanieczyszczeń, 
* lokalizacja dużych ujęć wód podziemnych, 
* wycinania i wypalania krzewów, szuwarów, traw i trzcinowisk, 
* budowania linii kolejowych i utwardzania dróg, 
* przeprowadzania linii przesyłowych wysokiego napięcia; Nakazy: 
 

* przeprowadzania stałej kontroli środowiska, 
* zaprzestania eksploatacji surowców; 

Zalecenie: popieranie rolnictwa ekologicznego w sąsiedztwie użytku 
 

b. "Starorzecze na południe od Góry Puławskiej" - do objęcia tym statusem wskazuje się 
starorzecze Wisły położone przy krawędzi doliny na północ od Sadłowic. 

Cel ochrony: zachowanie istniejących stosunków ekologicznych w biotopie.  

Przedmiot ochrony: stanowisko rzadkich roślin: wolfli bezkorzeniowej, grążela żółtego, 
układ przestrzenny zbiorowisk wodnych, szuwarowych, zaroślowych, żerowisko wielu 
rzadkich gatunków ptaków gniazdujących na Wiśle (mewy pospolitej, mewy śmieszki, 
rybitwy pospolitej i rybitwy białoczelnej). 

Proponowane przepisy: jak dla projektowanego użytku ekologicznego "Piaskownia koło 
Matyg", z wyjątkiem nakazu zaprzestania eksploatacji surowców, tu nieaktualnego 
(powinien być zakaz). 

 

1.5.3.3. Rezerwaty  
a.  Projektowany rezerwat ornitologiczny "Dunajek" -do ochrony wskazuje się odcinek 

Wisły wraz z ławicami, łachami i wyspami od 383 km do 388 km szlaku żeglowania 
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o łącznej powierzchni 337 ha, z czego na gminę Puławy przypadłoby 165 ha, 172 ha na 
gminę Gniewoszów w woj. mazowieckim. Granice rezerwatu powinny być oparte o oba 
brzegi rzeki, natomiast granicę jego strefy ochronnej powinien stanowić wał 
przeciwpowodziowy. Rezerwat powinien mieć charakter częściowy.  
Cel ochrony: zachowanie lęgowisk rzadkich ptaków gnieżdżących się na wyspach trwale 
izolowanych od brzegu, częściowo piaszczystych, a częściowo porośniętych rzadką 
roślinnością.  
Przedmiot ochronny: umieszczone w czerwonej Księdze Zwierząt (tj. zagrożonych w 
Polsce i Europie) rybitwa białoczelna i sieweczka obrożna, legowiska innych rzadkich 
i zagrożonych gatunków, takich jak: sieweczka rzeczna, rybitwa zwyczajna, mewy śmieszka, 
pospolita i srebrzysta, brodziec piskliwy. Proponowane przepisy: 

Zakazy: 

=> zmiany stosunków wodnych, 

=> zmiany linii brzegowej rzeki, wysp, ławic, ich likwidacji, łączenia z brzegiem  

(np.: poprzez budowę ostróg, grodzi),  

=> przez cały rok polowań, chwytania i płoszenia zwierząt, niszczenia jaj, piskląt i gniazd,  

=> wstępu na teren rezerwatu od 1.04 do 31.07,  

=> zalesiania i zakrzewiania wysp i ławic,  

=> niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin (piasek),  

=> niszczenia i zbierania roślin,  

=> wypalania traw, palenia ognisk, zakłócania ciszy; Zalecenia: w miarę potrzeb trzebież 

krzewów i drzew na wyspach.  

Proponowane przepisy dotyczące otuliny rezerwatu:  

* na przestrzeni wodnej:  

- zakazy: 

=> zmiany stosunków wodnych, 

=> zmiany linii brzegowej wysp oraz łączenia wysp i ławic z brzegiem, 

=> budowy ostróg; 

* w obrębie międzywala: 

- zakazy: 

=> ścinania drzew, niszczenia roślin, 

=> biwakowania, palenia ognisk w sezonie lęgowym (1.04 - 31.07),  

=> polowań. 
 

b.  Projektowany rezerwat florystyczno - ornitologiczny "Jezioro Nury i Jezioro 
Borowiec". Do ochrony wskazuje się dwa starorzecza Wisły na północ od Gołębia. Granice 
rezerwatu powinny być oparte o linię brzegową starorzeczy oraz powinny obejmować pasmo 
łąk pomiędzy nimi. Rezerwat powinien mieć charakter częściowy.  

Cel ochrony: zachowanie istniejących stosunków ekologicznych w biotopie. 

Przedmiot ochrony: stanowiska rzadkich gatunków roślin (salwinii pływającej, grążela 
żółtego, rzęsy garbatej, bobrka trój Ustnego, pływacza średniego, przęstki pospolitej), układ 
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przestrzenny zbiorowisk wodnych, szuwarowych i łąkowych, lęgowisko kilku rzadkich 
gatunków ptaków (błotniaka stawowego, kszyka, kokoszki wodnej, derkacza), żerowisko 
pustułki. 
 
Teren ochronny proj. rezerwatu stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Woj. Zarządu 
Melioracjami i Urządzeń Wodnych. Przepisy obowiązujące w rezerwacie powinny 
umożliwiać badania nad czynną ochroną ginących gatunków wodnych. Cele ochrony 
mogłyby również zostać osiągnięte w przypadku nadania temu terenowi statusu użytku 
ekologicznego (wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody). 

 
 

2. Środowisko kulturowe 
 

2.1. Warunki ochrony warto ści kulturowych 
 

1. W polityce przestrzennej gminy ustala się zasadę kompleksowej ochrony zasobów 
zabytkowego krajobrazu kulturowego. Obowiązuje dostosowanie działań konserwatorskich 
(konserwacja, rewaloryzacja, rekonstrukcja) oraz zagospodarowania terenu w otoczeniu 
obiektów zabytkowych do walorów tych obiektów i zadań określonych w strefach ochrony 
konserwatorskiej. 
 

1/ Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej - założenia systemu ochrony 

Strefa ta obejmuje obiekty wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną prawną. Są to 
obiekty i zespoły obiektów posiadające cenne walory architektoniczne, kompozycyjne 
i historyczne. Główną zasadą obowiązującą na tym obszarze jest ochrona i konserwacja 
zabytkowych obiektów (założeń) w układzie kompozycyjnym i substancji architektonicznej. Na 
obszarze strefy wszelka działalność inwestycyjna i budowlana obejmująca: prace remontowe, 
modernizacyjne, porządkowe, rozbiórkę istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów 
i urządzeń, wycinkę drzew- wymaga uzgodnienia z Woj. Kons. Zabytków. Na obszarach 
położonych w strefie obowiązują: 

=> zachowanie substancji, zabytkowej, jej gabarytów i znaczenia w układzie przestrzennym 
(dominant i akcentów architektonicznych).  

=> zachowanie historycznych podziałów działek  

=> usunięcie obiektów dysharmonijnych lub ich przekształcenie zgodnie z walorami otoczenia  
=> restauracja i rekonstrukcja zniszczonych obiektów  
=> rewaloryzacja założeń parkowych i obronnych (Fort IV)  
=> dostosowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz zmian funkcjonalnych 

i układu komunikacyjnego do warunków konserwatorskich. 
 

2/ Strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej- założenia systemu ochrony 

Strefa obejmuje obiekty wymienione w wykazie obiektów zabytkowych. Główną zasadą 
obowiązującą na obszarze strefy jest ochrona i konserwacja zachowanych elementów układu 
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i substancji architektonicznej oraz ich rewaloryzacja i uczytelnienie zniszczonych obiektów 
w oparciu o projekty rewaloryzacji. Na obszarach położonych w strefie zabrania się 
dokonywania zmian zabytkowej struktury przestrzennej, układu zieleni komponowanej, 
przekształceń funkcjonalnych, wprowadzenia wtórnych podziałów działek na obszarach 
stanowiących jednorodną, historyczną całość (zespoły dworsko-parkowe, folwarki). W strefie 
pośredniej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność mogąca zmienić wygląd obiektu, jego 
otoczenia lub widok na obiekt winna być opiniowana przez służby konserwatorskie. 
W zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie obowiązuje: 

=> zachowanie istniejących elementów historycznych, podziałów działek, 

=> usunięcie obiektów dysharmonijnych lub ich przekształcenie nawiązujące do walorów 
otoczenia,  

=> dostosowanie funkcji istniejących nowych obiektów i urządzeń do warunków 
konserwatorskich,  

=> zakaz zabudowy z wyjątkiem elementów wynikających z rekonstrukcji obiektów 
historycznych,  

=> podporządkowanie zagospodarowania przestrzennego i funkcji warunkom 
konserwatorskim. 

 

3/ Strefa obserwacji archeologicznych "OW" 

Obejmuje tereny określone na rysunku planu. Znajdują się one m.in. w dolinie Wisły 
i Wieprza (Gołąb, Gołąb Poduchowy, Wólka Gołębska, Niebrzegów, Niecierz, Kowala, Brono 
wice). Główną zasadą obowiązującą na tym obszarze jest ochrona zachowanych elementów 
i substancji zabytkowej. Wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w w\w strefie, związana 
z budową nowych obiektów kubaturowych, inwestycji liniowych (sieci, infrastruktura 
techniczna) oraz inne związane z pracami ziemnymi i przekształceniem naturalnego 
ukształtowania terenu (min. melioracje, niwelacje, budowa zbiorników wodnych itp.) mogą 
przebiegać jedynie pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim. W przypadku stwierdzenia 
reliktów archeologicznych lub przedmiotów posiadających cechy zabytku (np. naczynia 
ceramiczne, szklane, kafle, narzędzia z kamienia i metalu, fragmenty murów), osoby prowadzące 
roboty ziemne, obowiązane są wstrzymać prace i niezwłocznie zawiadomić o tym zarząd 
właściwej gminy i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednocześnie należy zabezpieczyć 
odkryte przedmioty do czasu wydania przez WKZ odpowiednich zarządzeń i wytycznych. WKZ 
może nie udzielić zgody na lokalizację inwestycji w obrębie strefy "OW", jeżeli przemawiają za 
tym ważne względy merytoryczne (ochrona, zachowanie unikatowych wartości naukowych 
zabytków dla przyszłych badań).W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do 
nakazania wyprzedzających badań wykopaliskowych lub do odstąpienia od warunku nadzoru 
archeologicznego. W miejscowości Kol. Gołąb rozpoczęto badania archeologiczne na 
stanowisku nr 33 - cmentarzysku kultury pomorskiej. Należy je kontynuować w celu określenia 
pierwotnego zasięgu cmentarzyska oraz wyznaczenia strefy ochrony archeologicznej. Dla 
zabezpieczenia obiektu i pozostawienia nienaruszonej warstwy kulturowej wyznacza się strefę 
ok. 100 m wokół stanowiska. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie wyznaczonej strefy 
ochronnej wymagają przeprowadzenia przedinwestycyjnych badań archeologicznych. 
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4/ Wytyczne do warunków ochrony i zagospodarowania obiektów i obszarów objętych 
ochroną konserwatorską: 
 

A.  Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków:  

• Zespół architektoniczno - krajobrazowy w Górze Puławskiej 
wraz z kościołem parafialnym pw. św. Wojciecha to stosunkowo dobrze zachowany przykład 
barokowego komponowania architektury w krajobrazie. Wolno stojący na wzniesieniu kościół, 
stanowi zamknięcie perspektywy widokowej z rezydencji Czartoryskich w Puławach w kierunku 
południowo- zachodnim. Podobną funkcję pełnił nieco później wybudowany na sąsiednim 
wzgórzu pałacyk. 

* Kolizje i zagrożenia: 
W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji, które należy ocenić jako nieprawidłowe- 
pod kątem urbanistycznego kształtowania przestrzeni Góry Puławskiej. Powstało wiele 
elementów dysharmonijnych w krajobrazie, głównie od strony dojazdu z mostu na Wiśle- 
najważniejszej panoramy miejscowości, w której na tle nadwiślańskich łąk i pól roztacza się 
widok na główny element krajobrazu tj- zespół kościelny wzniesiony na wzgórzu,otoczony 
zielenią. Zabudowa u podnóża wzniesienia była pierwotnie niska, parterowa, harmonijnie 
wkomponowana w krajobraz i ukształtowanie terenu. Działalność inwestycja ostatnich lat 
zakłóciła tę harmonię poprzez lokalizację budynków zbyt wysokich, nie mających odniesień 
w historycznych uwarunkowaniach i tradycji budowlanej. Pojawienie się takiej zabudowy 
spowodowało, że widokowo staje się ona przeskalowanym tłem, przesłaniającym częściowo 
wzgórze. Dodatkowym zagrożeniem jest presja inwestycyjna zabudowy terenów 
przylegających do wzgórza kościelnego od str. ul. Radomskiej. Jest to miejsce eksponowane 
(przedpole wzgórza) w widoku z przeciwległego wzniesienia, na którym zlokalizowany był 
zespół dworsko- parkowy. 

* Wnioski do planu miejscowego: 
 

� Należy utrzymać historyczne relacje przestrzenne pomiędzy wzgórzem kościelnym, 
a otaczającą zabudową. Kościół powinien zostać jedyną dominantą (w otoczeniu zieleni) 
widoczną od str. Wisły 

� Należy utrzymać naturalne ukształtowanie wzgórza bez możliwości jego zabudowy. 
Projektowane zainwestowanie (zabudowa mieszkaniowa) u jego podnóża winna być 
utrzymana w skali i formie zabudowy historycznej tj. parterowa z użytkowym 
poddaszem, dachy 2-spadowe kryte dachówką ceramiczną lub bitumiczną. Dotyczy to 
również zabudowy wzdłuż ul. Radomskiej. 

� Postuluje się poszerzenie strefy ochrony konserwatorskiej, obejmując teren położony 
wzdłuż ul. Radomskiej jako integralnie związany ze wzgórzem kościelnym. 
Ze względów urbanistycznych i krajobrazowych, niezbędna jest kontrola działań 
inwestycyjnych na tym obszarze, które winny być prowadzone w oparciu o wytyczne 
konserwatorskie. 
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• Zespół kościelny w Gołębiu - szczególnie cenny przykład obiektu, reprezentującego 
architekturę maniery styczną o zabarwieniu niderlandyzującym, zestawioną z formami 
manieryzmu pińczowskiego. Zespół wpisany do rejestru zabytków w granicach ogrodzenia. 

* Kolizje i zagrożenia 
Lokalizacja w zabudowie Gołębia powoduje przybliżanie się zabudowy do samego muru 
kościelnego od strony południowej. Ponadto nie stwierdza się większych kolizji i zagrożeń. 

* Wnioski do planu miejscowego 
 

� Kościół stanowi dominantę krajobrazową miejscowości. Należy utrzymać relacje 
przestrzenne: kościół- jako dominanta, zabudowa -utrzymana w skali historycznej 
zabudowy- jako tło. 

� Postuluje się wprowadzenie strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej (planistycznej) 
jako uzupełnienie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. Należy objąć nią tereny od str. 
północno-wschodniej (por. plansza graficzna) tj. teren kościelny (ogród), na którym 
zlokalizowana jest plebania (w ewidencji dóbr kultury). Pozwoli to na ochronę całego 
kompleksu kościelnego oraz zapewni odpowiednią ekspozycję kościoła. 

� Wyznacza się strefę ciszy inwestycyjnej od str. południowej tj. od str. drogi do Puław, dla 
zapewnienia niezakłóconego widoku na zabytek. 

• Figura św. Jana Nepomucena w Gołębiu stanowi jeden z elementów założenia sakralnego. 
Zlokalizowana jest w sąsiedztwie współczesnej, bezstylowej zabudowy. 

* Kolizje i zagrożenia 
Otaczająca figurę zabudowa winna stanowić odpowiednią oprawę- czego nie można 
stwierdzić o istniejącym budynku. Kolizję stanowi również lokalizacja w bezpośrednim 
sąsiedztwie słupa trakcji elektrycznej. 

* Wnioski do planu miejscowego 
� Należy przenieść słup trakcji elektrycznej lub skablować ją na odcinku sąsiadującym 

z figurą. 

• Cmentarze - jako element krajobrazu kulturowego i miejsce kultu wymagają należytej 
opieki. W odniesieniu do cmentarzy parafialnych, użytkowanych nie stwierdza się aby były one 
zagrożone bądź w nieodpowiedni sposób użytkowane. Na dewastację, zniszczenie i całkowitą 
degradację narażone są cmentarze, mogiły. Miejsca te w wielu przypadkach są trudne do 
odtworzenia. Zarośnięte krzewami, samosiejkami pozostawione bez doraźnej opieki stają się 
terenem zapomnianym (np. cmentarz żołnierzy austriackich 1914 w Górze Puławskiej). 

* Wnioski do planu miejscowego: 
� W odniesieniu do tej grupy obiektów zabytkowych niezbędne jest przeprowadzenie 

natychmiastowych prac porządkowych tj. oczyszczenie terenu z krzewów, 
uczytelnienie mogił, ogrodzenie. 

• Bronowice - założenia parkowe. Granice dawnego założenia wyznacza od południowego 
zachodu szosa do Kozienic, północną-droga do Łęki, wschodnią- koryto rzeki Klikawki. W skład 
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historycznego założenia wchodzi zespół stawów przylegający do parku od str. wschodniej. 
Elementy te wraz z doliną rzeki stanowią niepodzielną całość kompozycyjną. Powierzchnia 
i granice parku nie uległy zmianie w ciągu bieżącego stulecia i należy przypuszczać, że 
pokrywają się one z wcześniejszymi fazami rozwoju. Pozwala to na rewaloryzację założenia 
krajobrazowego z zachowaniem elementów kompozycji regularnej jak np. aleje grabowe. 

* Kolizje i zagrożenia 
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zainwestowaniu uległa południowo-zachodnia 
część parku (od str. drogi do Kozienic). W miejscu dawnej kuźni wybudowano pawilon 
handlowy, a znaczną część zespołu zajął SKR. Powstały budynki gospodarcze, garaże oraz 
zabudowa mieszkaniowa 1 i 2-kondygnacyjna. Takie zainwestowanie spowodowało 
całkowite zamknięcie widokowe na park. Wydzielona część została w przypadkowy sposób 
wygrodzona. 

* Wnioski do planu miejscowego: 
� Zachowane ukształtowanie terenu, zabytkowy drzewostan, zespół stawów pozwalają na 

rewaloryzację założenia krajobrazowego, która winna obejmować elementy małej 
architektury ogrodowej, uporządkowanie stawów, uporządkowanie drzewostanu, 
odtworzenie składu gatunkowego szaty roślinnej, odtworzenie ścieżek spacerowych itd. 

� Teren objęty ochroną konserwatorską tj. w granicach wpisu do rejestru zabytków 
winien posiadać jednego użytkownika. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wygradzanie 
poszczególnych części zespołu oraz dokonywanie wtórnego podziału działek. 

• Fort IV Borowa - Do chwili obecnej zachowały się jedynie relikty dzieła obronnego. 
Nieliczne ślady pierwotnego urządzenia są trudne do zidentyfikowania w zalesionym terenie. Ich 
odczytanie możliwe jest wyłącznie przez zestawienie porównawcze geodezyjnej inwentaryzacji 
terenu z archiwalnymi planami fortu. Nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla tego 
terenu. 

* Wnioski do planu miejscowego: 
 

� Należy utrzymać cały ten obszar jako zalesiony nieużytek, bez zmiany ukształtowania 
terenu, oraz włączyć go do programu rekreacyjnego (sąsiadujące kąpielisko). 

� Umieścić tablicę informacyjną o pierwotnym wyglądzie i historii zabytku. Zachować 
(uczytelnić) drogę fortową z cytadeli "Twierdzy Dęblin", prowadzącą przez most na 
Wieprzu, wieś do granicy obecnego lasu. 

 

B. Obiekty i obszary figurujące w ewidencji dóbr kultury 

• Zespół dworsko- parkowy w Borowinie stanowi najlepiej zachowany pod względem ilości 
kompleks zabudowań gospodarczych, wraz z głównym budynkiem tj. dworem. Z historycznego 
założenia ogrodowego obejmującego powierzchnię ok. 6 ha zachowały się jedynie nieliczne 
pozostałości. 

*  Kolizje i zagrożenia: 
W bezpośrednim sąsiedztwie dworu powstały dwa bloki wielorodzinne, cztero 
kondygnacyjne. Spowodowały one zniszczenie części założenia parkowego. Powstał nowy 
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układ dróg dojazdowych, parkingi. Innym elementem stanowiącym bezpośrednie 
zagrożenie jest lokalizacja w dowolnych, przypadkowych miejscach komórek, garaży, 
kurników, wygradzanie ogródków uprawnych itd. Powoduje to powstanie ogólnego chaosu 
i panującego tam bałaganu przestrzennego. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu jest zbyt 
duża ilość użytkowników. 

* Wnioski do planu miejscowego: 
 

� Cały teren tj. część przy dworze wymaga uporządkowania poprzez likwidację wtórnych 
wygrodzeń i zabudowy. 

� Docelowo należy opracować program rewaloryzacji założenia ogrodowego, 
obejmujący uporządkowanie stawów, wyznaczenie ścieżek spacerowych, odtworzenie 
składu gatunkowego drzewostanu. 

� Charakterystycznym elementem części gospodarczej są piwnice murowane z pocz. 
XX w. Należy przeprowadzić w ich obrębie prace porządkowe, aby porastająca 
roślinność na ich częściach nadziemnych nie doprowadziła do zawalenia stropów 
(wycinka chwastów samosiewek). 

� Zabrania się dokonywania wtórnych podziałów terenu, dodatkowych wygrodzeń (poza 
już istniejącym odgrodzeniem części gospodarczej). 

� Zakazuje się lokalizowania współczesnej zabudowy typu garaże, komórki, budynki 
gospodarcze oraz graniczenie ilości użytkowników. 

� postuluje się objęcie strefą ochrony konserwatorskiej obszaru założenia dworsko- 
parkowego, na którym zachowały się ślady pierwotnego założenia oraz obiekty 
kubaturowe. Proponowaną strefę wyznaczono na zał. graficznym. Droga dojazdowa do 
zespołu prowadzi przez otwarte tereny rolne. Postuluje się utrzymanie tych relacji 
przestrzennych poprzez stworzenie obszaru "ciszy inwestycyjnej" od głównej drogi do 
Puław- w kierunku wschodnim - do zespołu dworskiego (patrz zał. graficzny). 

 

• zespół dworsko-parkowy Góra Puławska - z XIX wiecznego założenia dworsko- 
parkowego w Górze Puławskiej, do chwili obecnej zachowały się jedynie pozostałości w postaci 
zespołu starych, pięknych drzew, który w dalszym ciągu stanowi wyraźną dominantę na 
wysokim lewym brzegu Wisły. 
 

* Kolizje i zagrożenia: 
Podstawowym zagrożeniem dla tego terenu jest brak jakiejkolwiek opieki. Pozostaje on 
ogólnodostępny, nie posiada ogrodzenia. Wyznaczona została (na dziko) droga dojazdowa 
do pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych. 

* Wnioski do planu miejscowego 
� Ochroną konserwatorską należy objąć teren dawnego parku tzn. obszar porośnięty 

drzewami, na wzniesieniu, zachowujący swoje walory krajobrazowe. 
� Teren ten nie posiadający użytkownika należy włączyć do programu szkolnego, bądź 

wygrodzić i urządzić teren rekreacyjny dla zlokalizowanej w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej. 

� Należy przeprowadzić prace pielęgnacyjne i konserwację drzewostanu, oraz 
porządkowe tj. wycięcie samosiejek i wtórnej roślinności. 
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� Pozostałe obiekty figurujące w ewidencji zabytków egzystują w krajobrazie 
kulturowym i nadal spełniają przypisane im funkcje jak: szkoła, przedszkole w Wólce 
Gołębskiej, plebania w Gołębiu, młyn w Zarzeczu, kaplica rzymsko-katolicka (dawniej 
Kościół ewangelicki) w Polesiu. 

 
2.2. Obiekty prawnie chronione – wpisane do rejestru zabytków  

 

* Zespół architektoniczno - krajobrazowy w Górze Puławskiej nr rej. A/866 

* Zespół kościelny w Gołębiu nr rej. A/120: 

* kościół parafialny p. w św. Floriana M i Św.. Katarzyny - 1628 - 36 

* kaplica Loretańska p.w Matki Boskiej 

* ogrodzenie 

* cmentarz przykościelny wraz z drzewostanem 

* Zespół kościelny w Górze Puławskiej nr rej A/483 

* kościół parafialny p.w, św. Wojciecha - XVIII w. 

* dzwonnica 

* cmentarz przykościelny wraz z ogrodzeniem i drzewostanem 

* aleja wiodąca od szosy do kościoła 

* Park w Bronowicach - nr rej. A/726, obejmujący: 
 

* ukształtowanie terenu 

* drzewostan 

* układ wodny 

* aleje dojazdowe w kierunku Łęki i Kajetanowa 

* cokół pamiątkowy poświęcony T Kościuszce 

* murowany krzyż z 1860 r. 

* Cmentarz kolonistów niemieckich we wsi Leokadiów - nr rej. A/1014 

* Fort IV Borowa - 1879 - 1882 nr rej. A/895 

* Figura św. Jana Nepomucena w Gołębiu - XVIII w. nr rej. B/l79 

 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy Puławy określa obwieszczenie 
nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 
25 czerwca 2010 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
nieruchomych „A” województwa lubelskiego. Rejestr obejmuje: 

1. W miejscowości Borowa fort IV Twierdzy D ęblin, będący częścią założenia 
obejmującego dziewiętnastowieczną Cytadelę z 2 redutami i 3 rawelinami oraz 4 fortami: 
Fortem I Nadwiślanka, Fortem II Mierzwi ączka, Fortem III Dęblin i Fortem IV Borowa 
(nr rej. A/895); 

2. W miejscowości Bronowice historyczny park wraz z alejami dojazdowymi, 
ukształtowaniem terenu i drzewostanem oraz pomnikiem z 1917 roku (cokół pamiątkowy 
poświęcony T. Kościuszce) i murowanym krzyżem z 1850 roku (nr rej. A/726); 
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3. W miejscowości Gołąb kościół parafialny pod wezwaniem ś. Floriana i ś. Katarzyny 
(1628-1636) z wyposażeniem w zabytki ruchome, cmentarzem kościelnym wraz 
z drzewostanem, ogrodzeniem oraz kaplicą Matki Boskiej Loretańskiej z dekoracją 
architektoniczną, rzeźbiarską i zabytkami ruchomymi (nr rej. A/120); 

4. W miejscowości Góra Puławska zespół kościelny obejmujący kościół parafialny pod 
wezwaniem św. Wojciecha z XVIII wieku wraz z wystrojem architektonicznym 
i wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnicę, cmentarz przykościelny wraz 
z drzewostanem i ogrodzeniem z dwiema bramkami oraz otoczenie kościoła (nr rej. A/483); 

5. W miejscowości Leokadiów cmentarz kolonistów niebieskich (nr rej. A/1014). 
 

Stanowiska archeologiczne objęte ochroną przez wpis do rejestru zawiera obwieszczenie 
nr 4/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 
25 października 2010 roku w sprawie wykazu zabytków archeologicznych z terenu 
województwa lubelskiego, wpisanych do rejestru zabytków. 
 
 

2.3. Obiekty uj ęte w wojewódzkiej ewidencji dóbr kultury zabytków 
 

BOROWINA - zespół dworsko - parkowy - I. poł. XIX w., obejmujący: dwór, czworak I, 
czworak II, czworak III, stajnię, oborę I, oborę II, chlew, owczarnię, stodołę, spichlerz, lamus, 
piwnice, łaźnię, sklep, pozostałości parku. 

BRONOWICE - krzyż przydrożny - 2. poł XIX w 
GOŁĄB - plebania - 2. poł. XIX w. 
GOŁĄB - cmentarz parafialny - 1. poł. XX w. 
GOŁĄB dworzec kolejowy z 1878 r 
GÓRA PUŁAWSKA - mogiła wojenna z II wojny światowej 
GÓRA PUŁAWSKA - cmentarz parafialny - 2. poł. XVIII w. 
GÓRA PUŁAWSKA - cmentarz wojenny z I wojny światowej 
GÓRA PUŁAWSKA - pozostałości parku dworskiego - 1 poł XIX w 
POLESIE - kościół ewangelicki obecnie kaplica rzymsko - katolicka - 1. poł XX w. 
WÓLKA GOŁĘBSKA - szkoła - 1. poł. XX w.  
ZARZECZE - młyn - 1. poł. XX w, 

 
Obiekty uj ęte w Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków należy cylkicznie 

aktualizować - zgodnie ze stanem faktycznym. 
 

 

2.4. Obiekty zabytkowe, elementy krajobrazu kulturowego gminy 
 

Zachowane przykłady tradycyjnej zabudowy, znajdujące się w spisie „Zabytki architektury 

i budownictwa w Polsce", woj. lubelskie, Tom 22, Warszawa 1995 r. 
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ANIELIN 
zagroda nr 26, pocz. XX w. (dom, obora, stodoła) dom nr 6 i 12, pocz. XX w. 
 

BRONOWICE 
dom nr 115 drewn. (pocz. XX w.) 
dom nr 122, drewn. ok. 1920 
dom nr 124, drewn. pocz. XX w. 
dom nr 138, mur. ok. 1930 
dom nr 141, drewn. ok. 1935 
dom nr 143, mur. pocz. XX w. 
obora w zagrodzie nr 134, mur. ok. 1920 
 

GOŁĄB  

ul. Folwarki 
dom nr 7, mur. koniec XIX w. dom nr 8a, 
drewn. pocz. XX w. dom nr 9, drewn. 
pocz. XX w. ul. Ogrodowa 
dom nr 5, drewn. pocz. XX w. 
dom nr 6a, drewn, pocz. XX w. 
zagroda nr 7, pocz. XX w. (dom, stajnia) 
dom nr 13, drewn, pocz. XX w. 
dom nr 31, drewn. pocz. XX w. 
dom nr 47, drewn. pocz. XX w. 
 
ul. Pocztowa 
dom nr 1, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 4, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 7, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 8, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 10, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 29, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 40, mur. pocz. XX w.  
dom nr 50, drewn. pocz. XX w. 
 
ul. Puławska 
dom nr 7, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 13, drewn. XIX/XX w.  
dom nr 14, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 16, mur. pocz. XX w.  
dom nr 17, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 22, mur. lata 20-te XX w.  
dom nr 69, drewn. pocz. XX w. 
 

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 82



 83

ul. Zamojska 
dom nr 1, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 5, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 6, drewn. pocz. XX w. 
 

ul. Żuławy 
dom nr 5, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 24, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 25, drewn. k. XIX w.  
stajnia, nr 27, drewn. pocz. XX w. 
 

GÓRA PUŁAWSKA 
ul. Kozienicka 
dom nr 1, drewn. ok. 1930 
dom nr 20, mur. ok. 1930 
dom nr 38, drewn. lata 30-te XX w. 
dom nr 42, mur. ok. 1930 
dom nr 61, drewn. pocz. XX w. 
dom nr 69, mur. ok. 1935 
dom nr 74, mur. ok. 1930 
dom nr 89, drewn. 1946 
dom nr 92, drewn. ok. 1945 
dom nr 93, drewn. ok. 1940 
 

ul. Radomska 

dom nr 14, drewn. ok. 1930  

 

JANÓW 
zagroda nr 1, ok. 1935 (dom, obora, stodoła)  
zagroda nr 2, ok. 1930 - 35 (dom. obora)  
zagroda nr 20, ok. 1935 (dom, obora, stodoła, bud. gospod.)  
dom nr 14, drewn. pocz. XX w.  
dom nr 15, drewn. ok. 1935 
 
JAROSZYN  
dom nr 46, drewn. 1946  
dom nr 50, mur. 1946  
dom nr 51, drewn. 1946  
dom nr 60, drewn. 1946  
dom nr 72, drewn. 1946  
dom nr 81, drewn. 1935 
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KOCHANÓW 
zagroda nr 19, ok. 1930 (dom, obora)  
zagroda nr 25, 1930-40 (dom, spichlerz)  
dom nr 17, drewn. lata 40-te XX w.  
dom nr 21, drewn. lata 30-te XX w.  
dom nr 26, drewn. lata 40-te XX w.  
dom nr 28a, drewn. lata 40-te XX w.  
obora nr 18, mur. lata 30-te XX w. 
 

KOWALA 
zagroda nr 32, 1932 (dom, obora)  
dom nr 6, drewn. ok. 1920  
dom nr 7, drewn. 1939  
dom nr 10, drewn. ok. 1920  
dom nr 29, drewn. ok. 1920  
dom nr 42, drewn. ok. 1920  
dom nr 44, drewn. ok. 1920  
dom nr 48, drewn. ok. 1900  
dom nr 56, drewn. ok. 1910  
stodoła nr 34, drewn. 1930 
 

LEOKADIÓW 
dom nr 20, drewn. lata 40-te XX w.  
dom nr 26, drewn. ok. 1940  
dom nr 27, drewn. ok. 1940  
dom nr 50, drewn. ok. 1950  
dom nr 59, drewn. ok. 1940  
obora nr 21, mur. ok. 1940 
 

ŁĘKA 

dom nr 4, drewn. ok. 1930  

dom nr 6, drewn. pocz. XX w. 

dom nr 7, drewn. ok. 1930  

dom nr 8, drewn. ok. 1930 
dom nr 9, drewn. ok. 1910 
 
OPATKOWICE  
zagroda nr 2, 1910 (dom, obora)  
dom nr 7, drewn. ok. 1930  
dom nr 44, drewn. ok. 1910  
dom nr 47, drewn. ok. 1920  
dom nr 50, drewn. ok. 1930  
dom nr 51, drewn. ok. 1930  
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dom nr 61, drewn. ok. 1910  
dom nr 65, drewn. 1921  
dom nr 67, drewn. ok. 1930  
dom nr 68, drewn. ok. 1930  
dom nr 71, drewn. po 1880  
dom nr 76, drewn. ok. 1930  
dom nr 77, mur. ok. 1930  
dom nr 78, drewn. ok. 1930  
dom nr 111, drewn. ok. 1930 
 

PACHNOWOLA  
dom nr 61, mur. ok. 1930  
dom nr 63, mur. ok. 1930  
dom nr 67, drewn. ok. 1935  
dom nr 78, mur. ok. 1930 
 

PISKORÓW 
zagroda nr 4, lata 40-te XX w. (dom, obora) 
zagroda nr 8, lata 20-te XX w. (dom, obora) 
zagroda nr 25, lata 20-te XX w. (dom, stodoła) 
dom nr 9, drewn. ok. 1920 
dom nr 10, mur. po 1930 
dom nr 13, drewn. po 1930 
dom nr 18, drewn. po 1930 
dom nr 20, drewn. po 1930 
dom nr 28, drewn. lata 20-te XX w. 
dom nr 30, drewn. lata 20-te XX w.  
dom nr 31, drewn. lata 20-te XX w.  
dom nr 34, drewn. lata 20-te XX w.  
dom nr 35, drewn. lata 20-te XX w.  
dom nr 37, drewn. lata 20-te XX w. 
obora nr 26, mur po 1930 
stodoła nr 21, drewn. po 1930 
stodoła nr 22, drewn. k. XIX w. 
 
POLESIE 
zagroda nr 53, ok. 1940 (dom, obora) 
dom nr 8, drewn. ok. 1920 
dom nr 14, drewn. ok. 1940 
dom nr 19, drewn. po 1920 
dom nr 20, drewn. po 1920 
dom nr 25, drewn. ok. 1930 
dom nr 35, mur. ok. 1940 
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dom nr 50, drewn. ok. 1930 
dom nr 57, drewn. ok. 1940 
 

SMOGORZÓW 
zagroda nr 8, lata 50-te XX w. (dom, obora)  
zagroda nr 39, lata 40-te XX w. (dom, spichlerz)  
zagroda nr 41, lata 50-te XX w. (dom, stodoła, gołębnik)  
dom nr 10, drewn. lata 50-te XX w.  
dom nr 19, drewn. lata 40-te XX w.  
dom nr 22, drewn. lata 50-te XX w.  
dom nr 33, drewn. lata 50-te XX w.  
dom nr 37, drewn. lata 20-te XX w.  
dom nr 38, drewn. lata 50-te XX w. 
 

TOMASZÓW 
dom nr 5, drewn. pocz. XX w. 
dom nr 24, drewn. ok. 1900 
dom nr 52, drewn. ok. 1910 
dom nr 55, drewn. ok. 1890, cz. przebud. 
 

 

WÓLKA GOŁĘBSKA  
dom nr 17, drewn. ok. 1910  
dom nr 71, drewn. ok. 1910  
dom nr 78, drewn. ok. 1910  
dom nr 79, drewn. ok. 1910  
dom nr 81, drewn. ok. 1910  
dom nr 88, drewn. ok. 1910  
dom nr 112, drewn. ok. 1910 
 

ZARZECZE 
obora, mur - drewn. 1930, przebud. na młyn 1956r. 

 
 

2.5. Ochrona krajobrazu i walorów widokowych 
 

1. Ochrona zespołów zabytkowych winna łączyć się z ochroną naturalnego krajobrazu i jego 
walorami przyrodniczymi. Ocena zachowanych, przyrodniczych wartości krajobrazu obszaru 
będącego przedmiotem rozpoznania w powiązaniu z elementami jego zagospodarowania 
o wartościach kulturowych wskazuje na zróżnicowanie tych komponentów krajobrazu 
i harmonię ich wzajemnych relacji w przestrzeni. Krajobraz gminy należy uznać za harmonijny, 
mało przekształcony, z pojedynczymi elementami zagospodarowania negatywnie 
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eksponowanymi i dysharmonijnymi. O wysokich walorach krajobrazowych gminy decydują 
przede wszystkim: 

* specyficzne położenie gminy wzdłuż korytarza ekologicznego Wisły i Wieprza. 

* duży udział terenów otwartych i zielonych 

* skupienie zabudowy 
 

Obszary wyróżnione ze względu na szczególne walory przyrodniczo - krajobrazowe 
1/. Fort Borowa - wraz z kompleksem wodnym 
2/. Zespół dworsko - parkowy w Borowinie 
3/. Park w Bronowicach wraz z kompleksem stawów. 

 

2. W celu zachowania harmonijnego krajobrazu kulturowego wyznacza się strefę ochrony 
krajobrazu - strefą należy objąć: 

1/.   dolinę Wisły w obszarze powiązań widokowych historycznych zespołów: 
* Góra Puławska - Puławy 
* Bronowice - Puławy 
* Gołąb - pobrzeże Wisły 

2/. tereny użytkowane rolniczo na obszarze otwarcia widokowego na zespół zabytkowy (obszar ciszy 
inwestycyjnej) 
* tereny na przedpolu zespołu dworsko - parkowego w Borowinie 
* tereny wzdłuż drogi do Puław między Gołębiem a Wólką Gołębską (ekspozycja 

kościoła) 
3/.  obszary o ograniczonych gabarytach zabudowy - dla utrzymania prawidłowych relacji 

przestrzennych między zespołem zabytkowym a krajobrazem: 
* Bronowice - Jaroszyn - dolina Wisły 
* Góra Puławska - dolina Wisły 

 
W zagospodarowaniu obowiązują następujące uwarunkowania, zróżnicowane ze względu na 
ich walory przyrodniczo -krajobrazowe i znaczenie w kompozycji krajobrazu. 

 

1/ Strefa doliny Wisły 
* sytuowanie nowej zabudowy wyłącznie na terenach już zainwestowanych - jako 

uzupełnienie niezabudowanych działek, 

* w zgrupowaniach zabudowy równoległej do doliny, uzupełnienia wyłącznie zabudową 
jednorodzinną lub letniskową o wysokich walorach architektonicznych. W terenach 
dopuszczonej zabudowy wyklucza się jej intensyfikację np. poprzez wtórne podziały 
działek. 

* utrzymanie historycznej linii zabudowy. 

* zakaz lokalizacji zabudowy wielkokubaturowej o gabarytach przekraczających skalę 
zabudowy tradycyjnej, maksymalna wysokość parter z poddaszem użytkowym. 
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* odgospodarowanie i wykluczenie nowych realizacji obiektów kubaturowych, 
przysłaniających wygląd i ograniczających powiązania widokowe oraz kształtowanie 
nowych negatywnych dominant (zespół kościelny w Górze Puławskiej). 

* trasowanie ciągów komunikacyjnych oraz obiektów związanych z rekreacją uzależniona 
jest od ekspertyzy krajobrazowej, określającej warunki ich sytuowania. 

* regulacja układu zadrzewień w oparciu o projekt uzgodniony ze służbą konserwatorską, 
z wykluczeniem zieleni przysłaniającej wgląd na zespoły zabytkowe. 

 

2/ Tereny rolnicze w obszarze otwarcia widokowego 

* zachowanie rolniczego sposobu użytkowania terenów otwartych. 

* w obszarze powiązań widokowych dopuszcza się ich przekształcenia na inne funkcje 
warunkowe: 

* wykluczeniem lokalizacji obiektów kubaturowych; 
* dopuszcza się trasowanie liniowych urządzeń infrastruktury wyłącznie na warunkach 

uzgodnionych ze służbami konserwatorskimi; 
* kształtowanie zieleni na przedpolu zespołów zabytkowych jako niskiej. Zieleń średnią 

i wysoką dopuszcza się wyłącznie jako osłony krajobrazowe istniejących obiektów 
w oparciu o projekt uzgodniony ze służbami konserwatorskimi. 

 

3/ Obszary o ograniczonych gabarytach zabudowy 
* zakaz lokalizacji zabudowy wielkokubaturowej 
* zabudowa rozproszona, skalą i formą nawiązująca do tradycyjnej zabudowy, wpisana 

harmonijnie w krajobraz naturalny 

* zachowanie historycznej linii zabudowy 

* użycie tradycyjnych materiałów budowlanych (drewno, tynki gładkie, dachówka 
ceramiczna). 

3. Ochrona powiązań widokowych 
 
1/ Powiązania widokowe -Stanowią jeden z podstawowych elementów kompozycji krajobrazu 
kulturowego przydolinnej części gminy Puławy głównie na odcinku Bronowice -> Góra 
Puławska w powiązaniu z miastem Puławy. 
Na rysunku studium wyodrębniono następujące powiązania: 

* zespół architektoniczno - krajobrazowy w Górze Puławskiej -> Puławy 

* zespół dworsko - parkowy w Bronowicach ->dolina Wisły 

* zespół zabudowy Jaroszyna, Adamówki -> Puławy 

* wschodnia część Góry Puławskiej wraz z pozostałością zespołu dworskiego -> rezydencja 

Czartoryskich w Puławach 

* przeprawa przez Wisłę w Puławach -> Góra Puławska 

* dolina Wisły na odcinku Gołąb i Kol. Gołąb -> zespół kościelny w Gołębiu. 
2/ Główną zasadą obowiązującą w obszarze powiązań widokowych jest zachowanie 
i kształtowanie związków kompozycyjno -przestrzennych oraz odtworzenie historycznych 
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powiązań. Odgospodarowanie i wykluczenie nowych realizacji obiektów kubaturowych oraz 
inwestycji liniowych przysłaniających wgląd i ograniczających powiązania widokowe oraz 
kształtowanie nowych negatywnych dominant. Odgospodarowanie zadrzewień na osiach 
widokowych. 

4. Ochrona dominant architektonicznych 
 

Do ochrony wskazuje się: 

* kościół parafialny w Gołębiu 

* kościół parafialny w Górze Puławskiej 

* wzniesienie, na którym zlokalizowany był pałacyk w Górze Puławskiej 

* budynek dworu w Borowinie 
 

Ponadto wyznaczono dominanty urbanistyczne w następujących miejscowościach: Borowa, 
Opatkowice, Zarzecze, Leokadiów Dolny, Polesie Duże, Zarzecze. 

5. Obszary wskazane do objęcia planem zagospodarowania 
 
l/ Ze względu na istniejące uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego konieczne jest 
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które 
pomimo wielu przekształceń zachowały swoją tożsamość kulturową oraz te, których rozwój 
przestrzenny przy zachowaniu warunków i wytycznych konserwatorskich pozwoli na 
kontynuację tradycji lokalnych i zachowanie relacji przestrzenno - krajobrazowych. 
2/ Wskazuje się następujące obszary określone na rysunku: 

- Borowa obszar fortu z przyległym kąpieliskiem 
* Gołąb tereny ośrodka gminnego z przyległymi obiektami zabytkowymi Brono wice tj. 

zespół dworsko - parkowy wraz z zabudową wsi 
* Góra Puławska - zespół architektoniczno - krajobrazowy wraz z cmentarzem 

parafialnym, terenem dawnego założenia dworskiego. 
 

Na obszarach wskazanych do sporządzenia planów zagospodarowania obowiązują: 
=> zachowanie linii zabudowy, wyznaczonej przez istniejącą zabudowę historyczną 

utrzymanie tradycyjnego jej charakteru tj. rozluźnionej zabudowy na dużych działkach 
w otoczeniu zieleni  

=> nawiązanie stylem, gabarytami i formą do tradycyjnych rozwiązań architektonicznych  
=> zastosowanie stromych dachów (2 - spadowych, naczółkowych)  
=> wykorzystanie lokalnych rozwiązań materiałowych  
=> zakaz lokalizacji zabudowy wielkokubaturowej o gabarytach przekraczających skalę 

zabudowy tradycyjnej. 
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V.  GŁÓWNE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
 

1. Rozwój osadnictwa, usług i przedsiębiorczości 
 

1.1  Główne uwarunkowania determinujące przekształcenia 

 
1/ Rozwój społeczno-gospodarczy ma swoje odzwierciedlenie w procesach osadniczych, 
szczególnie w rozwoju zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących jej usług a także stałym 
wzroście obiektów oraz urządzeń bazy ekonomicznej. Przewidywany wzrost ludności gminy, 
ponadto konieczność poprawy warunków zamieszkania i możliwości realizacji zakładanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, wymaga znacznego powiększenia terenów przeznaczonych na 
zainwestowanie. Układ przestrzenny gminy Puławy odzwierciedla historyczne procesy 
kształtowania krajobrazu kulturowego, który ulega stopniowemu przekształceniu z krajobrazu 
wiejskiego w kierunku urbanizacji podmiejskiej. Na zasięg tego zjawiska determinująco 
wpływają: 
* naturalne warunki krajobrazu, szczególnie doliny rzeczne i tereny leśne, ograniczające 

rozprzestrzenianie się osadnictwa; 
* podmiejskie położenie gminy, które wywołuje dynamiczne tendencje rozwoju funkcji 

mieszkaniowych, przedsiębiorczości, a zwłaszcza i infrastruktury technicznej na terenach 
usytuowanych w najbliższym otoczeniu miasta Puławy. 

W ostatnich latach, coraz większą rolę na terenie gminy spełnia nowy czynnik - komunikacyjny 
tj położenie przy głównym trakcie transportowym regionu środkowo-wschodniego i głównych 
drogach, stanowiących powiązania zewnętrzne gminy. Wywołuje to w większości tendencje do 
rozpraszania zabudowy. 
 

2/ Osadnictwo na terenie gminy koncentruje się w dwóch głównych ośrodkach po obu stronach 
rzeki Wisły. Najstarsze wsie powstały przy głównych traktach komunikacyjnych i na stokach 
dolin rzecznych. W układach ruralistycznych historycznych wsi dominuje typ ulicówki 
(dwurzędowej i jednorzędowej). Największe jednostki osadnicze Góra Puławska i Gołąb 
położone są na rozwidleniu głównych dróg. Układ tych ośrodków jest wielodrożny. Wymienione 
miejscowości wyróżniają się zwartością zabudowy i koncentracją usług publicznych, 
komercyjnych oraz zabudowy jednorodzinnej. Grupują one także obiekty przemysłu, usług 
rzemiosła, bazy i obsługę rolnictwa. W powiązaniu z centrum wsi zlokalizowane są przystanki 
dworcowe obsługujące komunikację pasażerską. Poza zdefiniowanymi przestrzennie układami 
ruralistycznymi najstarszych wsi, znaczne obszary, głównie w lewobrzeżnej części gminy 
wyróżniają się rozproszeniem zabudowy, zgrupowanej w koloniach i przysiółkach, poza 
głównymi jednostkami osadniczymi i niejednokrotnie w oddaleniu od dróg publicznych. 
 
3/ Gmina odznacza się dużą lesistością oraz udziałem gruntów o niesprzyjających warunkach 
gruntowo-wodnych dla rozwoju osadniczego. Lasy i doliny rzeczne urozmaicają krajobraz 
kulturowy gminy. Brak obiektów uciążliwych dla środowiska w obszarze gminy, tradycyjny 
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sposób użytkowania przestrzeni rolniczej, tworzą korzystne przesłanki do przekształcania 
istniejącej zabudowy na funkcje letniskowe i rekreacyjne. 
 

4/ Jednym z najistotniejszych uwarunkowań określających kierunki przekształceń struktury 
osadniczej, będzie konieczność przełożenia przebiegu drogi krajowej nr 44, oraz powiązania 
jej z obwodnicą Puław i mostem na Wiśle; droga ta dotychczas koncentrowała ruch 
komunikacyjny tranzytowy i lokalny, dynamizując procesy urbanistyczne w terenie do niej 
przyległym, szczególnie w obszarze Góry Puławskiej. Planowane, docelowe dostosowanie 
techniczne nowego odcinka drogi do parametrów drogi ekspresowej wiąże się z 
ograniczeniem dostępności dla ruchu wewnętrznego (regionalnego, lokalnego i obsługi 
zabudowy). Droga główna tworzy nowe przesłanki do rozwoju głównie obiektów i urządzeń 
obsługi komunikacji ruchu ponadregionalnego, przedsiębiorczości ale też ze względów na 
uciążliwość ogranicza bądź uniemożliwia rozwój mieszkalnictwa i rekreacji na obszarze 
położonym w zasięgu jej oddziaływania. 

 

1.2  Nowe elementy struktury osadniczej 
 

W studium założono potrzebę rozbudowy ośrodków: Góry Puławskiej, Gołębia oraz 
wyznaczenia nowych terenów budowlanych na cele mieszkalnictwa, usług i rozwój 
przedsiębiorczości. Będą się one koncentrowały w granicach miejscowości: Góra Puławska, 
Klikawa i Gołąb. Wykorzystuje się możliwości intensyfikacji zabudowy w istniejących terenach 
budowlanych we wszystkich miejscowościach. Jednak preferencję dla nowych terenów 
zabudowy wskazuje się w miejscowściach położonych przy drogach publicznych. 

W związku z planowanym przełożeniem przebiegu drogi krajowej, wzdłuż drogi istniejącej 
wyznaczono ośrodki/strefy aktywizacji przedsiębiorczości. Niezależnie od technicznych 
rozwiązań zmiany przebiegu drogi ekspresowej przez gminę gminy, spowoduje to potrzebę 
reorganizacji struktury osadniczej. Model hierarchicznej obsługi i powiązań funkcjonalnych 
zespołów jednostek osadniczych winien zostać przebudowany przez wzmocnienie roli 
i samowystarczalności miejscowości położonych po północno-zachodniej stronie trasy. Przebieg 
drogi wyznacza granice integralności poszczególnych wsi i wzmacnia tendencje dośrodkowe. 
Rozmieszczenie wsi oraz układ rozłogów pól określają potrzebę budowy niemal na całym 
odcinku drogi ekspresowej, obsługujących je dróg towarzyszących. Droga nr 44 na obecnej 
trasie wspomagała dotychczas obsługę ruchu lokalnego - docelowo przewiduje się dla niej 
ograniczenie dostępności tego ruchu. 

W zależności od uwarunkowań lokalnych przyjmuje się odmienne zasady przekształceń 
funkcjonalnych „strefy odkomunikacyjnej". W części gdzie przebieg drogi ekspresowej nie 
powoduje kolizji z zespołami zabudowy mieszkaniowo -usługowej zagospodarowanie strefy 
winno ograniczać się do tworzenia pasm zieleni izolacyjnej. Zieleń pełnić będzie funkcje osłony 
ekologicznej i krajobrazowej na terenach otwartych oraz zalesień, zadrzewień terenów 
użytkowanych rolniczo. Od strony zainwestowania miejscowości gdzie projektowana 
modernizacja przyszłej drogi ekspresowej tworzy kolizje przestrzenne z istniejącym 
zainwestowaniem mieszkaniowym proponuje się adaptację z ewentualną rozbudową zabudowy 
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w celu stopniowego przekształcenia na funkcje rzemiosła. W strefie tej wyznacza się nowe 
tereny na funkcje przedsiębiorczości ze względu na strefę uciążliwości trasy, z ich udrożnieniem 
poprzez realizację towarzyszącej drogi zbiorczej. 

 

Na obszarach położonych poza wyznaczonym w studium ESOCH, określonych na rysunku 
studium, dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi podróżnych -parkingów, węzłów 
sanitarnych, obiektów usługowo - gastronomicznych z warunkiem kompleksowego 
projektowania obiektów o wysokich walorach form oraz ich otoczenia. 

 

1.3  Kierunki przekształceń osadnictwa 
 

Podstawowym kierunkiem przekształceń gminy winna być przebudowa układu osadniczego. 
Współczesne tendencje to rozpraszanie zabudowy na terenach upraw polowych, powstawanie 
zabudowy kolonijnej i obudowa dróg publicznych -krajowych, wojewódzkich i powiatowych 
Stan ten powoduje z jednej strony konieczność korekty tradycyjnych obszarów osadnictwa jak i 
problemy, wynikające ze znacznego rozproszenia zabudowy, z delimitacją obszarów wskazanych 
do kontynuacji i uzupełniania nową zabudową. 

Obszary te wyodrębniono kierując się zasadą wykluczeń realizacji nowej zabudowy na 
obszarach położonych w systemie ESOCH ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych 
oraz terenów krajobrazu otwartego pól w tym kulminacji krajobrazowych, stref ekspozycji 
krajobrazowej oraz pasów przydrożnych drogi ekspresowej. Wyznaczone obszary intensyfikacji 
zabudowy i kontynuacji ciągów nie obrazują potrzeb bilansowych gminy w zakresie 
mieszkalnictwa, a znacznie je przekraczają, tworzą ramy dopuszczalnego rozwoju osadnictwa, 
wskazane do ewentualnego uściślenia w planie miejscowym. 

 

W odniesieniu do pojedynczej zabudowy lub usytuowanej gniazdowo na obszarach 
objętych w niniejszym studium polityką ochrony lub przekształceń .obowiązują zasady 
dostosowania zagospodarowania do funkcji stref: 

 
* zabudowa istniejąca na obszarach ochrony i wzbogacenia krajobrazu otwartego jest 

wskazana do adaptacji w granicach siedliska oraz tworzenia pierścieni zieleni osłonowej, 

* zabudowa istniejąca na obszarze wskazanym do rewitalizacji i rekultywacji w granicach 
ESOCH (głównie dotyczy to zabudowy położonej w dnach dolin rzecznych, może być 
adaptowana do amortyzacji (bez prawa rozbudowy i modernizacji), 

* pozostała zabudowa istniejąca w granicach ESOCH, ograniczająca prawidłowe 
funkcjonowanie ekosystemów łęgowy chi na terenach przy leśnych, zabudowa dolnych partii 
stoków dolin) jest w studium wskazana do adaptacji i sukcesywnego odgospodarowania 
(pasma zabudowy ekstensywnej) i przekształceń funkcjonalnych (głównie przez adaptację 
istniejących siedlisk na funkcje letniskowe) 

* zabudowa mieszkaniowa położona w strefach uciążliwości obiektów i urządzeń może być 
adaptowana pod warunkiem, że jest możliwe zmniejszenie jej uciążliwości przez 
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zastosowanie środków technicznych lub przekształcenie zagospodarowania w otoczeniu 
budynków mieszkalnych (zadrzewienia i zalesienia). 

 

Generalnie zatem przebudowa systemu wiejskich jednostek osadniczych na obszarze gminy, 
pełniących głównie funkcje obsługi rolnictwa winna sprowadzać się do tworzenia zespołów 
zwartej zabudowy z wykształconymi centrami usługowymi (usługi podstawowe). W zabudowie 
wsi, poza obszarami dla których określono pozarolniczy kierunek rozwoju, winno dominować 
budownictwo zagrodowe. Należy ograniczyć tendencje zabudowy przestrzeni rolniczej. 
Tendencje te winny zostać ukierunkowanie na rozwój funkcji osadniczych, skupionych 
w preferowanych ośrodkach lokalnych, gdzie wyznaczono możliwość lokalizacji zespołów 
zabudowy jednorodzinnej. 

 

 
2. Rolnictwo 

 

2.1  Ocena podstaw rozwoju 
 

1.  Strategia rozwoju rolnictwa wiąże się ściśle ze strategią rozwoju całej gospodarki. U progu 
przemian restrukturyzacyjnych w rolnictwie gmina Puławy dysponuje: 

1/ bliskością stosunkowo pojemnego rynku miejskiego na płody rolne, szczególnie 
spożywane w stanie nisko przetworzonym; 

2/  znacznymi zasobami siły roboczej; 
3/  stosunkowo dobrym wyposażeniem w środki techniczne; 
4/  ogólnie dobrym stanem budynków gospodarczych i siedlisk; 
5/  rozległymi przestrzennie kompleksami rolnymi, z predyspozycjami rozwoju: 

* hodowli bydła mlecznego (wykorzystujące zasoby użytków zielonych) 

* specjalistycznych gospodarstw produkcyjnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 
* warzywnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa; 

* rolnictwa proekologicznego, z uwagi na stan środowiska przyrodniczego; 

* gospodarki rybackiej - głównie na bazie stawów i zbiorników wodnych 
 

 

2.  W porównaniu z przeciętnymi warunkami na terenach wiejskich w gminie występuje: 
 

* mniej gruntów ornych, 
* mniej sadów, 
* więcej ogrodów warzywniczych 
* więcej łaje i pastwisk, 
* niższa towarowość gospodarstw rolnych 

 

3.  Działania strategiczne należy skupić na następujących priorytetach:  
1/ procesach modernizacji rolnictwa, w celu zwiększenia jego towarowości, 
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2/ stymulowania zrzeszeń producentów rolnych celem stworzenia silniejszej bazy 
produkcyjnej i inwestycyjnej; 

3/ stymulowanie specjalizacji rolnej związanej z zaopatrzeniem rynku miejskiego 
4/ organizowaniu giełd towarowych i terenów urządzonych dla obsługi rolnictwa. 

 

2.2 Kierunki rozwoju rolnictwa 
 

1.  Niekorzystne z punktu widzenia rolnictwa zmiany w strukturze agrarnej wskazują, że 
w gminie kontynuowane będą przemiany charakterystyczne dla terenów podmiejskich - 
poddanych silnym procesom urbanizacyjnym. Duże zainteresowanie m.in. terenami 
budowlanymi, możliwością prowadzenia działalności gospodarczej (rozwój funkcji 
pozarolniczych) spowoduje, że w okresie 10-15 lat z ogólnej powierzchni gruntów ornych 
ubędzie nie mniej niż 8-10 %, czyli 480 - 600 ha. W roku 1985 r. pow. gruntów ornych liczyła 
prawie 6900, podczas gdy w 1997 już tylko ok. 6000 ha - ubytek objął ok. 13 % powierzchni 
gruntów. Z uwagi na powolne z punktu widzenia efektywności rolnictwa - procesy koncentracji 
ziemi, w gminie kontynuowane będą przemiany charakterystyczne dla terenów z przewagą 
ekstensywnego rolnictwa, z dość dużym udziałem gospodarstw dwuzawodowych. Nie 
przewiduje się zasadniczej zmiany wielkości gospodarstw rolnych (wzrost średniej powierzchni 
z obecnej 4,0 ha do 5 -7,0 ha). Działania na rzecz poprawy stanu rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej powinny być ukierunkowane na zalesienia gruntów najsłabszych oraz 
zadrzewienia, poprawiające warunki agroklimatyczne (szczególnie ważne dla rozwoju 
sadownictwa i warzyw). Na ten cel powinno być przeznaczone 10-15 % powierzchni gruntów 
ornych. Prognozuje się, że w wyniku powyższych procesów powierzchnia gruntów ornych 
wynosić będzie 4800 -4500 ha. 

 

2.  Jednocześnie powinny nastąpić - w znacznie większej skali zmiany w strukturze 
użytkowania użytków rolnych, obejmujące wzrost udziału łąk i pastwisk (z ok. 19 do 20-21 %) 
oraz sadów (z 2,8 do ok. 3,0-3,5 %). Należy przy tym podkreślić, ze zwiększenie powierzchni 
użytków zielonych ma swoje uzasadnienie (poza gospodarczym) także ekologiczne, 
klimatyczne, rekreacyjne i krajobrazowe. Struktura agrarna w gminie jest na znacznie niższym 
poziomie niż średnio województwie, znaczny odsetek gospodarstw nie spełnia wymogów 
gospodarstwa towarowego. Zmiany społeczno -gospodarcze w kraju, konieczność 
dostosowywania do norm europejskich spowodują że część gospodarstw ulegnie likwidacji. 
Spadek opłacalności produkcji nawet w działach specjalnych, powoduje, że rośnie minimalna 
powierzchnia dająca utrzymanie 4 osobowej rodziny. Aktualnie za dochodowe uznaje się 
gospodarstwo sadownicze o pow. 12 ha i 20 - 25 ha gospodarstwo o profilu ogólnorolnym. 
Pomimo niekorzystnych tendencji w strukturze agrarnej należy oczekiwać pozytywnych efektów 
restrukturyzacyjnych - ich podstawową bazą mogą być: dobre wyposażenie w budynki 
gospodarcze, w sprzęt i maszyny, stosunkowo dobra struktura zatrudnionych w rolnictwie. 
Przemiany w strukturze agrarnej i przemiany technologiczne uzależnione będą przede wszystkim 
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od możliwości zatrudnienia nadwyżek siły roboczej poza rolnictwem. Gmina ma dość korzystne 
przesłanki rozwoju miejsc pracy w rzemiośle, handlu i usługach. 

Istnieją przesłanki by sądzić, że funkcja rolnicza wzmocni swoją efektywność na znacznej części 
obszaru gminy. Generalnie należy stwierdzić, że ponieważ ponad 70 % stanowią 
gospodarstwa małe do 5ha, nie przewiduje się decydującej koncentracji ziemi i zasadniczych 
zmian w strukturze produkcji rolnej. 

 

3.  Zróżnicowane warunki glebowe w gminie pozwalają na ochronę najlepszych jakościowo 
gleb. Nie powinny być przeznaczane szczególnie na funkcje terenochłonne. W obszarze gminy, 
ze względu na cechy rolniczej przestrzeni produkcyjnej powinna obowiązywać racjonalna 
i oszczędna gospodarka ziemią rolniczą szczególnie w części nadwiślańskiej, najbardziej 
wydajnej w produkcji rolnej. Wraz z rozwojem funkcji nierolniczych w gminie należy 
podejmować działania umożliwiające uzyskanie takiego stanu środowiska, który pozwoli na 
produkcję zdrowej żywności, zwłaszcza w stanie nieprzetworzonym. Działania zmierzające do 
poprawienia warunków do produkcji rolniczej muszą być prowadzone nie tylko w sferze 
gospodarki żywnościowej, ale przede wszystkim w tych dziedzinach - w obrębie innych 
działów- które wprowadzone na tereny rolne mogą powodować komplikacje i ograniczenia dla 
sposobu użytkowania rolniczego i kierunków produkcji rolnej. Jednocześnie technologie 
stosowane w rolnictwie nie powinny pogarszać warunków życia w otoczeniu rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. 

 

4. Rozpatrując kompleksowo uwarunkowania gospodarki rolnej w obszarze gminy, a także 
warunki glebowe należy sądzić, że gmina ma szansę na poprawę efektywności produkcji 
rolniczej roślinnej i zwierzęcej;  
 
1/ w produkcji roślinnej poprawa ta winna nastąpić w wyniku: 

* zmniejszenia w strukturze zasiewów udziału zbóż; 
* zwiększenia udziału w strukturze upraw zbożowych pszenicy, pszenżyta i jęczmienia, 

gdzie istnieją takie warunki; 
* zwiększenie upraw z grupy przemysłowych; 
* rozwoju produkcji ogrodniczej - sadowniczej i warzywniczej; 

 

Istotne znaczenie mieć tutaj będzie intensywność produkcji - zwiększone nakłady na 
nawożenie, kwalifikowany materiał siewny, sposób uprawy. Nieodzowne przy tak wysokim 
zakwaszeniu będzie wapnowanie. 

 
2/  wysoki udział użytków zielonych w gminie wskazuje znaczne szanse rozwoju hodowli bydła. 
W produkcji zwierzęcej, w zakresie chowu i hodowli bydła zakłada się przyspieszenie procesu 
jednokierunkowego użytkowania (mięso lub mleko). 

 
Istotny będzie dobór odpowiednich ras mięsnych i krów o wysokiej wydajności. Z uwagi na 
nowe technologie produkcji i eliminowanie w żywieniu ziemniaków, możliwy jest także 
dynamiczny rozwój produkcji trzody chlewnej. Nowa ocena rzeźna żywca wieprzowego wymusi 
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stosowanie w żywieniu proporcjonalnych mieszanek przemysłowych. Z aktualnych 
uwarunkowań ekonomicznych wynika, że powinny powstawać gospodarstwa specjalizujące się 
w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (min. 250-300 sztuk w skali roku). 
 
Produkcja owczarska na terenie gminy pozostanie w nielicznych gospodarstwach. Ważne 
znaczenie w produkcji zwierzęcej powinna mieć poprawa efektywności gospodarowania na 
użytkach zielonych. 

 
3/ dla mniejszych obszarowo gospodarstw szansą rozwoju powinny być uprawy roślin 
intensywnych: jagodowych, warzyw do konsumpcji i dla przetwórstwa, sadów. 

 
4/  o przyjętej strukturze upraw i stosowanych technologiach, decydować będzie głównie rynek. 
Zasadniczo stosowana technologią będzie rolnictwo konwencjonalne z zastosowaniem 
nawożenia mineralnego i chemicznej ochrony roślin. Istnieje potrzeba i odpowiednie warunki do 
wprowadzenia także metod rolnictwa integrowanego i ekologicznego, które mogą być 
alternatywą rozwoju rolnictwa rodzinnego o mniejszym areale. Zasoby siły roboczej w 
rolnictwie pozwalają na podjęcie technologii przyjaznych środowisku.  

 
5/ Z waloryzacji agroekologicznych dla poszczególnych wsi wynika, że szczególnie korzystne 
warunki dla rolnictwa ekologicznego występują we wsiach: Nieciecz, Niebrzegów, Sadłowice, 
Borowa, Kochanów, Opatkowice. 
 

Należy propagować rolnictwo integrowane wykorzystujące w sposób harmonijny postęp techniczny i 
biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin. W rolnictwie integrowanym przemysłowe środki 
produkcji (nawozy mineralne i pestycydy) są stosowane w umiarkowanych ilościach, wspomagają one 
całokształt poczynań agrotechnicznych rolnika i są efektywnie wykorzystywane. Celem gospodarowania 
jest uzyskanie stabilnej wydajności i odpowiedniego dochodu rolniczego, doraźnie, jak również w długim 
okresie w sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu.! Można w uproszczeniu stwierdzić, że jest 
to system| który łączy w sobie najlepsze elementy rolnictwa ekologicznego (płodozmian, nawożenie 
organiczne, uprawa międzyplonów, mechaniczna pielęgnacja, dbałość o żyzność biologiczną i aktywność 
gleby) i konwencjonalnego (nawozy mineralne stosowane w umiarkowanych dawkach oraz interwencyjnie 
aplikowane pestycydy).  

 
6/ Do określonych proekologicznych wymogów gospodarowania należy dostosować całą infrastrukturę. 
Chodzi tu m.in. o: 

* zaplecze techniczne, 
* budownictwo inwentarskie, 
* urządzenia melioracyjne, 
* przystosowanie i urządzenie dróg gospodarczych i wiejskich. 
Ważną rolę spełniać będzie doradztwo i oświata rolnicza dostosowana do zmieniających się 

warunków rynkowo-gospodarczych, reżimów technologicznych i ochrony konsumenta. 
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5. Wraz z rozwojem funkcji nierolniczych, szczególnie usług, należy podejmować w gminie 
działania umożliwiające podnoszenie dochodów gospodarstw rolniczych. Jedną z tych szans jest 
rozwój gospodarstw agroturystycznych. Atrakcyjność gminy w tym zakresie wysoka dla różnych 
form agroturystyki. Działania zmierzające do wykorzystania walorów gminy w rozwoju 
ekologicznie uwarunkowanych funkcji muszą być prowadzone zarówno w odniesieniu do 
siedlisk (poprawa stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego) ale przede wszystkim w 
dziedzinach związanych z rozwojem infrastruktury na rzecz obsługi turystyki Jednocześnie 
technologie stosowane w rolnictwie nie powinny ograniczać wspomnianych, innych form 
działalności, a przede wszystkim nie powodować pogorszenia warunków życia w otoczeniu 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

2.3 Rozbudowa infrastruktury wiejskiej i poprawa obsługi wsi i 
rolnictwa 

 
1. Efektywność produkcji rolnej jest uzależniona od poziomu obsługi rolnictwa zwłaszcza w 
zakresie odbioru płodów rolnych i zaopatrzenia w środki do produkcji. Bardzo ważnym 
zadaniem będzie nie tylko utrzymanie istniejących obiektów obsługi rolnictwa, a także 
stworzenie warunków dla powstawania nowych, związanych z różnymi formami obsługi. W 
obsłudze gospodarki rolnej powinno dążyć do utrzymania zorganizowanych form zaplecza i 
terenów obejmujących zainwestowanie: bazy, składy, magazyny, chłodnie, suszarnie i elewatory, 
drobne przetwórstwo i inne składniki niezbędnego majątku trwałego i obiektów związanych z 
potrzebami rolnictwa. 
2. Poprawa możliwości i warunków zbytu może mieć miejsce przy właściwym dostępie 
gospodarstw do rynku zbytu - jedną z głównych dróg jest organizacja giełd rolnych i towarzystw 
gospodarczych. W przyszłości ważną rolę odgrywać też powinna spółdzielczość rolników. 
3. Wszystkie omawiane procesy związane z przebudową rolnictwa będą wymagały zwiększenia 
nakładów związanych z budową i uzupełnianiem infrastruktury w zakresie: 
 

* zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę, 
* melioracji regulujących stosunki wodne, 
* kanalizacji wsi, 
* telefonizacji i gazyfikacji, 
* reelektryfikacji, 
* budowy i modernizacji dróg dla potrzeb rolnictwa. 

 

2.4 Charakterystyka nowych technologii 
 

W związku z preferencjami technologii ekologicznie przyjaznych środowisku, niezbędne jest 
stopniowe przygotowywanie dla nich właściwych podstaw rozwoju. Opierają się one na 
następujących głównych zasadach i wymaganiach: 
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l .  W systemie zintegrowanym gospodarstwo jest wielokierunkowe, produkcja roślinna 
zwierzęca zrównoważona (1-2 gatunki). Zmianowanie uproszczone (4-5 gatunków) z udziałem 
roślin motylkowych (może dominować jakaś grupa roślin): 

* nawożenie jest zrównoważone (organiczne i mineralne), 
* poplony uprawia się na paszę i dla poprawy jakości stanowiska na 12 polach, (głównie 

krzyżowe i mieszanki z udziałem motylkowych), 
* zużycie nawozów mineralnych mniejsze od pobrania, przy czym azotowych w granicach 

ekologicznie i ekonomicznie uzasadnionych, 
* w uprawie roli głęboszowanie jest stosowane sporadycznie, a orki zastępowane często 

innymi uprawkami, 
* odmiany dobrane do intensywności gospodarowania, odporne, nasiona kwalifikowane, 

zaprawione, 
* siew w postaci ścieżek technologicznych, 
* pielęgnowanie mechaniczne i chemiczne interwencyjne, gdy szkodnik przekracza próg 

szkodliwości, a dokarmianie dolistne tylko wg potrzeby, 
* w produkcji zwierzęcej - bez hormonów wzrostu z dopuszczeniem określonych leków (w 

tym antybiotyków), 
* dopuszczone uzupełnienia pasz z zakupu. 

2.  Gospodarstwo rolne w systemie ekologicznym jest wielokierunkowe, ale z obsadą kilku 
gatunków zwierząt dostosowaną do możliwości paszowych (produkcja tylko w oparciu o własne 
pasze): 

* stosuje się zmianowanie tradycyjne wielopolowe z udziałem motylkowych i 
strączkowych, bez przewagi jednej grupy roślin, często uprawia się mieszanki i tzw. 
mieszaniny, 

* nawożenie tylko organiczne często w formie kompostu, z dużym udziałem poplonów (co 
najmniej 50% areału), głównie w postaci mieszanek z udziałem motylkowych, 

* nawozy stosowane jako dodatki minerałów do kompostów (rzadziej do gleby) - 
azotowych nie stosuje się, 

* głęboszowanie nie ma zastosowania do systemu rolnictwa ekologicznego, 
* materiał siewny własny, nie zaprawiony specjalnymi środkami, odmiany dostosowane do 

systemu rolnictwa ekologicznego, 
* siew tradycyjny, dostosowany do mechanicznego pielęgnowania, bez dokarmiania 

dolistnego. 
 
 

3. Turystyka i rekreacja 
 

3.1  Podstawowe założenia rozwoju funkcji 

 
1/ Przeważająca część Gminy Puławy ma charakter podmiejski. Dominujący wpływ na 
kierunki jej rozwoju ma sąsiedztwo dużego, jak na warunki Lubelszczyzny, przemysłowego 
miasta. Dotyczy to również preferencji w zakresie obecnych i perspektywicznych form turystyki 
i rekreacji. Innym ważnym uwarunkowaniem jest sąsiedztwo gmin o walorach turystycznych, 
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liczących się w skali regionu, a nawet kraju: Kazimierza Dolnego, Janowca i Nałęczowa. 
W stosunku do tych tradycyjnych ośrodków turystycznych, wysokie w skali regionalnej walory 
krajobrazowe i turystyczne gminy Puławy, są stosunkowo mało konkurencyjne. 
2/ Jako główne formy turystyki i rekreacji mające szanse rozwoju w gminie Puławy należy 
wskazać: 

a. codzienny i świąteczny wypoczynek mieszkańców Puław przy wykorzystaniu 
sąsiadujących z miastem kompleksów leśnych, 

b. turystyka piesza o charakterze tranzytowym, związana z wzrostem znaczenia 
nadwiślańskiego (niebieskiego) szlaku turystycznego oraz rosnącą turystyczną rangą 
Janowca, 

c. turystyka rowerowa rozwijana poprzez przedłużenie miejskich ścieżek rowerowych na 
obszary podmiejskie, 

d. jeździectwo, 
e. turystyka i rekreacja wodna, 
f. wędkarstwo, 
g. turystyka kulturalna, eksponująca wartości historyczne budownictwa sakralnego, 

pozostałości założeń dworsko - parkowych, historyczne pola bitew, systemy fortyfikacji 
itp., 

h. międzynarodowa turystyka "w poszukiwaniu korzeni" (cmentarze ewangelickie i wojenne), 
i. terenowa edukacja ekologiczna dla uczniów szkół puławskich, w oparciu o racjonalnie 

udostępnionej wybrane obszary chronione, 
j.  budownictwo rekreacyjne w wytypowanych rejonach gminy.  

3/ Ze względu na szczególne położenie gminy "po drodze" do modnych miejscowości 
o ponadregionalnych walorach turystycznych, pewnego rodzaju specjalnością turystyczną 
gminy Puławy może stać się obsługą tranzytowego ruchu turystycznego. Przy okazji postoju 
związanego z korzystaniem z obiektów infrastruktury turystycznej (parkingów, zajazdów, 
barów itp.) istnieje możliwość zaprezentowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
i kulturowych gminy. 

 

3.2  Aktualne i perspektywiczne kierunki napływu turystów 
 

1/ Głównym emitorem ruchu turystycznego dla gminy Puławy jest i pozostanie miasto Puławy. 
Sytuacja może ulec zmianie w przypadku rozpoczęcia realizacji programów turystycznych 
związanych z doliną Wisły Środkowej (planowanych, między innymi, w "Programie ochrony 
środowiska gmin nadwiślańskich"). 
 
2/ Perspektywiczne kierunki ruchu turystycznego związane ze wzrostem zainteresowania całą 
strefą doliny Wisły, w tym również gminą Puławy mogą obejmować mieszkańców: Lublina, 
Radomia i Warszawy. 
 
3/ W niektórych rejonach gminy Puławy pojawia się w ostatnich latach zabudowa o charakterze 
letniskowym. Tendencje te występują wzdłuż drogi Puławy - Radom, w strefie nadwiślańskiej 
oraz nad Wieprzem. Największym powodzeniem cieszy się jednak wierzchowina na północ od 
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doliny Klikawki, w rejonie Małego Młynka. Należy przewidywać, że wraz z kurczeniem się 
terenów rekreacyjnych w miejscach najatrakcyjniejszych (także szybkim wzrostem cen działek), 
łatwo dostępne komunikacyjnie miejscowości położone nad Wisłą i Wieprzem zyskają 
zwolenników także wśród mieszkańców innych miast. 
 

3.3 Zasady przestrzennego różnicowania funkcji turystycznych i 
rekreacyjnych 

 

1.  Wypoczynek codzienny i świąteczny 
 

1/ Obszar gminy Puławy pełni funkcję bezpośredniego zaplecza rekreacyjnego miasta Puławy 
Na podstawie bardzo przybliżonych analogii można założyć, że z różnych form podmiejskiego 
wypoczynku korzysta co najmniej 10% mieszkańców ponad 50 tys. Puław. Zgodnie z koncepcją 
"Programu ochrony środowiska woj^ lubelskiego" ilość ta powinna się systematycznie 
zwiększać. Do wypoczynku codziennego i świątecznego szczególnie chętnie wykorzystywane są 
obszary leśne, a w okresie letnich upałów tereny nadwodne. Mieszkańcy Puław chętnie 
odwiedzają lasy w rejonie Gołębia (zwłaszcza w okresie wysypu grzybów). Rekreacyjna 
i fitoklimatyczna przydatność pasma lasów między Puławami, a Wieprzem zmalała po 
wybudowaniu Zakładów Azotowych. Systematyczne ograniczanie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych przez Z.A. Puławy, pozwala jednak przewidywać, że przydatność ta będzie 
stopniowo wzrastać. 
2/ Problemem natomiast jest i pozostanie słaba odporność na presję turystyczną znacznej części 
występujących w omawianym rejonie siedlisk leśnych. Są to głównie bory świeże z fragmentami 
borów suchych, a porastające je drzewostany pełnią rolę glebochronną. Biorąc pod uwagę, że 
intensywna penetracja lasu przez turystów -grzybiarzy trwa w skali roku niezbyt długo, szkody 
powodowane przez zbieraczy są stosunkowo szybko regenerowane. Lite sośniny w okresach 
suszy są szczególnie narażone na pożary (w rejonie Gołębia zdarzają się one dość często). 
Rekreacyjne wykorzystanie lasu dodatkowo zwiększa zagrożenie pożarowe. 
3/ Pomimo tych, bardzo istotnych zastrzeżeń, kompleks leśny położony na północ od Puław 
będzie w przyszłości pełnił funkcję miejsca masowego wypoczynkowego. Dla ograniczenia 
ewentualnych szkód, należy rygorystycznie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, 
porządkowych oraz wprowadzanych przez leśników okresowych zakazów wstępu do lasu. 
Sposób zagospodarowania drzewostanów szczególnie narażonych na różnego rodzaju 
antropopresje dostosowany zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi, do 
"Programu ochrony przyrody". W związku z tym, że jednym z większych zagrożeń dla lasu są 
wjeżdżające samochody, wskazane byłoby zlokalizowanie przy drodze Gołąb - Niebrzegów 
jednego lub dwóch parkingów z podstawowym wyposażeniem rekreacyjnym i pojemnikami na 
śmieci. 
4/ Zbiorniki i cieki wodne są obiektami szczególnie atrakcyjnymi dla wypoczynku w okresie 
letnim. Niestety znaczne zanieczyszczenie Wisły wyklucza kąpiele, a nawet plażowanie na 
wiślanych łachach. W praktyce wiele osób lekceważy ostrzeżenia i upalne dni spędza na plażach. 
Szczególnym powodzeniem cieszą się plaże w Górze Puławskiej poniżej mostu. Należy 
przewidywać, że w wyniku inwestycji w dziedzinie ochrony wód w górnym i środkowym biegu 
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Wisły, tradycyjna rekreacja nadwodna stanie się w pełni bezpieczna. Należałoby w związku 
z tym zarezerwować teren na stałym brzegu, poniżej mostu na usytuowanie w przyszłości 
zaplecza sanitarnego i gastronomicznego dla osób korzystających z kąpieli wodnych oraz 
słonecznych. 
5/ Drugim, perspektywicznym obszarem plażowania, a także biwakowania może stać się rejon 
Łęki. Jest to jednak teren zalewowy i nie ma tu możliwości zlokalizowania obiektów zaplecza 
o charakterze stałym. 
6/ W północnej części gminy, w rejonie Matyg, znajdują się wypełnione wodą wyrobiska po 
kopalni piasku. Ze względu na czystą wodę i piaszczyste brzegi zbiornik ten jest chętnie 
wykorzystywany rekreacyjnie przez mieszkańców pobliskich miejscowości. Równocześnie jest 
to projektowany użytek ekologiczny. Proponuje się pogodzenie obu tych funkcji (przepisy 
proponowane dla użytku nie wykluczają rekreacji). Dla ograniczenia zanieczyszczenia 
i zaśmiecenia terenu należy przewidzieć usytuowanie ekologicznego zaplecza sanitarnego, koszy 
na śmiecie itp. Nie przewiduje się natomiast znacznej rozbudowy infrastruktury turystycznej, 
aby nie zwiększać nadmiernie ilości odpoczywających tu osób. 
 
2.  Turystyka piesza 

 

1/  Przez teren gminy przebiegają trzy oznakowane szlaki turystyczne: 

* Annopol -Dęblin (niebieski) 

* Puławy - Janowiec im. Wincentego Pola (zielony) 

* Janowiec - Czarnolas - Garbatka (niebieski) 
2/ Należy przewidywać, że wraz ze wzrostem rekreacyjnego znaczenia doliny Wisły, rosnąć 
będzie ilość turystów korzystających ze szlaku nadwiślańskiego (niebieskiego). Proponuje się 
w związku z tym wyposażenie tego szlaku w podstawową infrastrukturę w postaci miejsca 
odpoczynkowego (bez trwałych obiektów kubaturowych) w między walu w rejonie Gołębia, np. 
w pobliżu proponowanej przystani. 
 

3.  Turystyka rowerowa 
 

l/ Brak atrakcyjnych i bezpiecznych tras rowerowych jest jednym z głównych czynników 
ograniczających rozwój turystyki rowerowej. W "Studium" przewidziano budowę systemu 
ścieżek rowerowych mających dogodne połączenia z miastem Puławy, które pozostanie 
głównym emitorem ruchu turystycznego. Liczną grupą użytkowników tras rowerowych będą na 
pewno wędkarze. Biorąc pod uwagę, że do puławskich zakładów pracy dojeżdża wciąż znaczna 
ilość mieszkańców z terenu gminy Puławy, przypuszczać można że ścieżki rowerowe służyć 
będą nie tylko turystom. 
2/ Szczególnie atrakcyjne widokowo są fragmenty tras rowerowych zaplanowane na koronach 
wałów wiślanych. Przy obecnych parametrach wałów pomysł ten będzie trudny do realizacji. 
Może jednak stać się on realny w momencie modernizacji obwałowań, o ile projektanci 
uwzględnią również ich turystyczne znaczenie. 
3/ W system ścieżek rowerowych włączone zostaną również istniejące drogi asfaltowe 
biegnące wzdłuż torów kolejowych (od Puław w kierunku Gołębia). 
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4/ W "Studium" zaproponowano poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Wieprza, prży 
wykorzystaniu istniejącej drogi gruntowej. Jest to bardzo malownicza trasa łącząca 
miejscowości przewidziane do rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych. Wraz 
ze wzrostem turystycznej rangi rejonu nadwieprzańskiego, nawierzchnia ścieżki powinna zostać 
ulepszona. Możliwe jest również przekształcenie ścieżki w drogę kołową o znaczeniu lokalnym 
(z wydzielonym pasem dla rowerów). 
 

4. Jeździectwo 
 

l /  Ta  forma czynnej rekreacji rozwijana będzie głównie w oparciu o istniejący ośrodek 
jeździecki w Sadłowicach. Położenie ośrodka pozwala na realizację bardzo urozmaiconych 
programów: od krótkich przejażdżek po profesjonalne treningi i obozy jeździeckie. Trasy 
ewentualnych jazd terenowych po okolicznych lasach muszą zostać, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, uzgodnione z Administracją Lasów Państwowych przez organizatorów rajdów 
konnych. 
2/ W przypadku wzrostu zainteresowania rekreacyjnym wykorzystaniem terenów położonych 
nad Wieprzem, jedną z atrakcji mogłyby stać się jazdy konne. W przyszłości ośrodek jeździecki 
mógłby zostać zlokalizowany w Niebrzegowie lub w Niecieczy. Dodatkowym argumentem za 
taką lokalizacją jest bardzo obfita baza paszowa pozwalająca na całoroczne utrzymanie koni 
wierzchowych. 

5. Turystyka i rekreacja wodna 
 

1/ Wisła posiada ogromne, potencjalne walory rekreacyjne i turystyczne liczące się w skali 
krajowej, a nawet europejskiej. Możliwości ich wykorzystania ogranicza niestety zbyt duże 
zanieczyszczenie wody, a w dalszej kolejności brak niezbędnej infrastruktury. Wpływ gminy na 
stan czystości Wisły jest minimalny. Należy jednak zakładać, że Wisła będzie coraz czystsza, co 
umożliwi pełne korzystanie z jej uroków. Potrzebna będzie do tego podstawowa infrastruktura 
turystyczna. W znacznym stopniu chodzi tu o odtworzenie i modernizację istniejącej niegdyś 
bazy. Jako perspektywiczny port jachtowy proponuje się zmodernizowany obiekt powyżej 
mostu. Niezbędne będą tu inwestycje hydrotechniczne w celu utrzymania dostępu do basenu 
portowego niezależnie od stanu wody w Wiśle. W powiązaniu z portem jachtowym w Puławach 
jest to na tym odcinku Wisły zupełnie wystarczająca baza dla rozwoju turystyki wodnej. Funkcję 
turystycznego "portu zapasowego", zwłaszcza dla jednostek większych, może pełnić umocnione 
nabrzeże w rejonie Gołębia. Miejsce to może również służyć do prowizorycznego slipowania 
łodzi. 
2/ Jak już wspominano przyszłościowe zaplecze dla plaży powinno zostać zlokalizowane 
poniżej mostu. 
3/ Lokalne znaczenie mieć będzie kąpielisko w piaskowni koło Matyg, wyposażone 
w podstawową infrastrukturę, zapewniającą przede wszystkim ochronę przed zanieczyszczaniem 
i zaśmiecaniem terenu. 
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6.  Wędkarstwo 
 
1/ Wędkarstwo należy do najbardziej popularnych form rekreacji nadwodnej. Dotyczy 
to zwłaszcza terenów podmiejskich. Wisła, mimo znacznego zanieczyszczenia, jest stosunkowo 
zasobna w ryby. Ze względu na bardzo urozmaicone brzegi zapewnia ponadto wyjątkowo 
urozmaicone warunki do wędkowania. Wędkarstwo nie wymaga tworzenia specjalnej 
infrastruktury. Jest uprawiane na całej długości rzeki, według indywidualnych upodobań. 
Wygodne dotarcie do wielu fragmentów koryta rzeki ułatwią trasy rowerowe projektowane 
zarówno po prawej jak i po lewej stronie Wisły. Wędkarze zmotoryzowani korzystać powinni 
z ogólnodostępnych parkingów. Wykluczyć należy parkowanie samochodów bezpośrednio nad 
wodą. Dla wygody wędkarzy przewidziano zlokalizowanie pola namiotowego w rejonie starego 
portu w Łęce. 
2/ Wielu zwolenników ma wędkowanie nad Wieprzem. Z myślą między innymi, o wędkarzach 
proponuje się usytuowanie w Niecieczy campingu. Ułatwiłby on rozwój, spotykanego już nad 
Wisłą wędkowania rodzinnego uprawianego w czasie weekendowych lub kilkudniowych 
wyjazdów rekreacyjnych poza miasto. 
 

7. Turystyka kulturalna 
 

1/ Gmina Puławy posiada znaczną ilość obiektów historycznych, które mogą stanowić atrakcję 
turystyczną. Są to, przede wszystkim, obiekty sakralne oraz pozostałości założeń dworsko - 
parkowych. Te ostatnie zachowane są w różnym, na ogół nie najlepszym stanie. Z obiektów 
sakralnych najważniejsze to: ukończony w latach 80 - tych XVIII wieku kościół w Górze 
Puławskiej, wybudowany w latach 1628 - 1636 kościół parafialny w Gołębiu oraz sąsiadująca z 
nim Kaplica Loretańska, powstała około roku 1640. 
2/ Na obszarze dzisiejszej gminy Puławy znajdują się pola bitew z różnych okresów historii 
Polski. Pod Gołębiem w połowie XVII w. rozegrała się bitwa wojsk Czarnieckiego ze 
Szwedami. W okresie II Wojny Światowej okolice Gołębia były miejscem licznych akcji 
partyzanckich. W rejonie Puław w dniach 1-4 sierpnia 1944 r. żołnierze I Armii Wojska 
Polskiego forsowały Wisłę, ponosząc ogromne straty przy obronie przyczółka na zachodnim 
brzegu. Informacje te powinny zostać wyeksponowane w programach aktywizacji turystyki 
w dolinie Wisły. Wskazane byłoby umieszczenie w terenie elementów informacji wizualnej 
przypominających o najważniejszych wydarzeniach. 
 

8.  Międzynarodowa turystyka "w poszukiwaniu korzeni" 
 

1/ Jest to zupełnie nowy, przyszłościowy rodzaj turystyki. Związany jest on z przemianami 
w Europie, które dotyczą również Polski. Dzięki zasadniczej zmianie sytuacji geopolitycznej 
i nowemu spojrzeniu na historię przez pryzmat wspólnej przyszłości jednoczącej się Europy, 
możliwy stał się dialog dotyczący również najtrudniejszych wydarzeń ze wspólnej przeszłości. 

2/ Na terenie gminy Puławy znajdują się pozostałości cmentarza austriackiego z okresu I Wojny 
Światowej oraz cmentarzy ewangelickich z okresu osadnictwa niemieckiego. Od kilku lat na 
zachodnim skraju gminy powstaje cmentarz żołnierzy niemieckich poległych w czasie II Wojny 
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Światowej. Zgodnie z zasadami obowiązującymi na obszarze UE tego typu obiekty otaczane są 
opieką kraju w którym się znajdują i stanowią cel odwiedzin rodzin mieszkających w całej 
Europie i poza nią. Staje się to dla niektórych miejscowości intratnym biznesem turystycznym. 
Wraz z rosnącą szybko ilością przyjazdów turystycznych z zachodu, również w naszym kraju 
obce cmentarze mogą stać się nie tylko świadkami historii, ale również specyficzną atrakcją 
turystyczną. 
 

9. Terenowa edukacja ekologiczna 
 

1/ Obszary cenne przyrodniczo mogą być, przy zachowaniu niezbędnych rygorów, 
wykorzystywane do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych. Z istniejących 
i projektowanych na obszarze gminy Puławy obszarów chronionych, do celów dydaktycznych 
mogą być udostępnione właściwie wszystkie, z wyjątkiem rezerwatu "Czapliniec koło Gołębia". 
W rezerwacie tym chroniona jest kolonia gniazdujących na starych sosnach czapli siwych. Teren 
rezerwatu powinien być odwiedzany przez ludzi jedynie w celach czysto naukowych (rejestracja 
zmian liczebności populacji czapli, obrączkowanie itp.) 
2/ Na obszarze lub w pobliżu pozostałych obiektów można wyznaczyć ścieżki dydaktyczne 
prezentujące różnorodne zagadnienia przyrodnicze, między innymi: 

* zjawiska korytowe zachodzące w zdziczałej rzece, 

* flora starorzeczy wiślanych, 

* naturalne i półnaturalne ekosystemy terasy zalewowej, 

* funkcjonowanie rzeki meandrującej (na przykładzie Wieprza) 

* jesienne przeloty rzadkich gatunków ptaków (obserwacje pod opieką ornitologa dla 
młodych miłośników awifauny). 

3/ Bardzo cenną inicjatywą było opracowanie w roku 1998 systemu ścieżek dydaktycznych 
w nadleśnictwie Puławy. Trzy z nich znajdują się na terenie gminy Puławy. W terenie ustawiono 
bardzo komunikatywne i estetyczne tablice informacyjne, a zainteresowani mogą otrzymać 
szczegółowy opis ścieżek. 
 

10.  Budownictwo rekreacyjne 
 

1/ Indywidualne budownictwo rekreacyjne staje się coraz modniejsze i należy przewidywać, że 
będzie to tendencja o charakterze stałym. Ze względu na atrakcyjność położenia oraz 
uwarunkowania przestrzenne kilka miejscowości w gminie Puławy ma szczególne 
predyspozycje do rozwoju tej formy rekreacyjnej aktywizacji terenów wiejskich. Należą do nich: 
Tomaszów, Stanisławów, Mały Młynek, Nieciecz, Obłapy i niektóre rejony Niebrzegowa. 
Szczególnie pożądanym kierunkiem budownictwa letniskowego jest adaptacja istniejącej 
zabudowy wiejskiej, zwłaszcza posiadającej cechy architektury regionalnej. Możliwe jest 
również lokalizowanie nowych obiektów na zasadzie uzupełnień pod warunkiem zachowania 
historycznie ukształtowanego układu przestrzennego wsi. 
2/ Pewnym wyjątkiem może być Mały Młynek, gdzie istnieje możliwość wyznaczenia nowych 
terenów pod budownictwo letniskowe (pojawia się ono zresztą tu już od dłuższego czasu 
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w sposób całkowicie chaotyczny). Wykluczone powinno jednak być zabudowywanie, a nawet 
grodzenie dna doliny Klikawki. W dolinie tej, w miejscu pozbawionym drzewostanu, proponuje 
się zlokalizowanie niewielkiego zbiornika retencyjnego o znaczeniu rekreacyjnym (przede 
wszystkim dla wędkarzy). Budowa zbiornika polegałaby na powiększeniu prywatnego stawu 
w rejonie nieczynnego młyna wodnego. Jest to lokalizacja do dalszych studiów (głównie 
hydrotechnicznych i przyrodniczych). 
3/ Drugim miejscem, gdzie na Klikawce może zostać zlokalizowany zbiornik retencyjny jest 
obniżenie w rejonie szosy Kozienice - Puławy. Ukształtowanie terenu powoduje, że w miejscu 
tym zbiera się w sposób naturalny woda po większych opadach i roztopach. Ze względu na 
usytuowanie zbiornika przy stosunkowo ruchliwej drodze, jego znaczenie rekreacyjne będzie 
związane głównie z walorami krajobrazowymi. 
4/ Głównym ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego są i pozostaną Puławy. Lokalne znaczenie mieć 
będzie Góra Puławska (lewobrzeżna część gminy) i Gołąb (północno - zachodnia część gminy). 
W miejscowościach tych należy przewidywać przede wszystkim modernizację istniejących obiektów 
obiektów handlowych i gastronomicznych, ewentualnie powstanie ograniczonej ilości nowych punktów 
"małej gastronomii". 
5/ W związku z przewidywanymi kierunkami rozwoju turystyki i rekreacji proponuje się 
zlokalizowanie w Brono wicach zajazdu dla potrzeb mieszkańców zespołu letniskowego 
w Małym Młynku, wędkarzy oraz osób podróżujących, bardzo atrakcyjną turystycznie, trasą: 
Puławy -Kozienice - Warszawa. 
6/ Na Mapie Turystycznej Polski nadwiślańska droga z Warszawy do Kazimierza przez Dęblin, 
Puławy ma wysoką rangę trasy turystycznej. W związku z tym, a także z planowanym 
wyeksponowaniem walorów historycznych Gołębia, baza gastronomiczna zlokalizowana w tej 
miejscowości ma szansę rozwoju i modernizacji. 
7/ Dla obsługi i stymulacji ruchu turystycznego nad Wieprzem przewiduje się zlokalizowanie 
dwóch campingów z pełnym zapleczem sanitarnym oraz sezonowym gastronomicznym: 
w Niecieczy i w Obłapach. W perspektywie w rejonie Obłap może zostać usytuowany stały 
obiekt wypoczynkowy (ośrodek wczasowy, zajazd z miejscami hotelowymi itp.). Atrakcyjność 
tej nadwieprzańskiej miejscowości uzasadnia przewidywanie wzrostu jej rekreacyjnego 
znaczenia. 
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VI.  ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
 

1. Komunikacja 
 

1.1. Zasady kształtowania układu komunikacyjnego gminy 
 

Docelowy układ komunikacyjny Gminy Puławy opiera się na zhierarchizowanym układzie 
funkcjonalnym dróg, w którym występują: 
 
I. Układ głównych powiązań zewnętrznych, przenoszących ruch zewnętrzny daleki 

tj. międzynarodowy i krajowy. W układzie tym występuje jedna droga krajowa oznaczona 
numerem 12, w kategorii „GP" (głównej ruchu przyśpieszonego) na odcinku jej 
niezmienionego dotychczasowego przebiegu oraz „GP/S” na odcinku obwodnicy miasta 
Puławy, łącząca bezpośrednio Puławy i Radom, a pośrednio prowadząca ruch z Niemiec 
poprzez Wrocław -Częstochowę (Łódź) - Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opoczno -
Przysuchę - na Ukrainę przechodząca w relację dróg ekspresowych poprzez Kurów 
(docelowo drogę S 17) - Lublin - Zamość - Hrebenne oraz (drogę S 82 drogę krajową nr 12 
w klasie GP) Chełm - Dorohusk. 

Droga ta jest częścią planowanej trasy S12 relacji Piotrków Trybunalski – Dorohusk 
(granica Państwa), który na fragmencie od Lublina będzie częścią europejskiej trasy 
E373. Istniejący fragment obwodnicy Puław jest jednym z dwóch zrealizowanych 
etapów trasy S12, co oznacza konieczność jej przebudowy do klasy drogi ekspresowej.  
 

Do czasu zakończenia drugiego etapu budowy obwodnicy miasta Puławy, na odcinku od 
końca pierwszego etapu obwodnicy do węzła „Sielce” zlokalizowanego na przebiegu 
drogi S17, droga krajowa nr 12 zachowuje swój aktualny przebieg aż do węzła 
„Bogucic” na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 12 i aktualnie budowanej drogi 
ekspresowej S17.  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych dotychczasowy przebieg DK 12 na 
odcinku od początku obwodnicy Puław do skrzyżowania z DW 824 został zaliczony do 
kategorii dróg gminnych i pozbawiony dotychczasowego numeru drogi krajowej. Droga 
gminna (dotychczasowa krajowa nr 12) będzie pozostawała bez numeru do czasu 
nadania go przez Zarząd Województwa Lubelskiego - zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 w/w 
ustawy. 

Ze względu na zmianę kategorii (droga gminna) jej klasa nie może być wyższa niż Z 
(zbiorcza), zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
II.  Układ podstawowych powiązań zewnętrznych bliskich, przenoszących ruch 

międzywojewódzki i międzypowiatowy. Ruch ten prowadzony jest głównie po drogach 
wojewódzkich o numerach 738 i 801. droga nr 738 łączy drogę krajową nr 12 
w miejscowości Góra Puławska oraz - poprzez zjazd z obwodnicy Puław w Bronowicach - 
z Kozienicami i dalej Warszawą i Łodzią. Główna jej funkcja to połączenie: województwa 
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lubelskiego i mazowieckiego, powiatu Kozienice i Puławy oraz Gminy Gniewoszów 
i Puławy. Natomiast droga nr 801 pełni podobną rolę, ale z drugiej strony rzeki Wisły. 
Stanowi ona również połączenie powyższych województw, a także powiatu Ryki i Puławy 
oraz Gminy Dęblin i Puławy. Pośrednio droga ta umożliwia dojazd do Warszawy. 
Uzupełnieniem powyższego układu są pozostałe drogi wojewódzkie oraz wszystkie drogi 
powiatowe. Drogi te pełnią następujące funkcje: 

1 /  droga wojewódzka nr 128 (aktualnie droga nr 845) stanowi połączenie miejscowości 
Gołąb i ruchu z drogi nr 801 z przystankiem kolejowym, a poprzez drogę nr 801 łączy 
Gminę Puławy z miastem Puławy i Gminą Dęblin. Stanowi też część drogi, która razem 
z drogą powiatową nr 128 łączy Gminę Puławy z Gminą Ryki. 

2/. droga wojewódzka nr 168 (aktualnie droga nr nr 738) wraz z drogą powiatową nr 160 
stanowi połączenie Gminy Gniewoszów z Gminą Puławy, a poprzez drogą nr 738 i 12 
umożliwia dojazd do miasta Puławy. 

3/ droga wojewódzka nr 165 i 169 (aktualnie droga nr 743) poprzez drogę powiatową nr 165 
stanowią połączenie Gminy Puławy z Gminą Janowiec, a dalej z województwem 
mazowieckim. 

 
Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Gminy Puławy 

(na podstawie informacji zawartej na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach oraz danych Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Lublinie) 

 

Lp 
 
 

Nr 

drogi 
Klasa Przebieg 

Długość na 
terenie 
Gminy 
Puławy 

1 738 G droga Nr 48 – Nowe Słowiki – Gniewoszów – Góra Puławska – droga Nr 12 8,238 km 

2 741 Z droga Nr 738 – Bronowice – Łęka – rz. Wisła – Gołąb – droga Nr 801 6,460 km 

3 743 Z 
Góra Puławska –Sadłowice – Nasiłów – rz.Wisła – Bochotnica – droga Nr 

824 
3,600 km 

4 801 G Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy 11,944 km 

5 823 Z droga Nr 48 – Wola Wojcieszkowska – rz. Wisła – Borowa – droga Nr 801 0,397 km 

6 840 Z droga Nr 801 – stacja kolejowa – Zarzeka 1,581 km 
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7 845 Z droga Nr 801 – Gołąb Piaski – stacja kolejowa Gołąb 3,708 km 

 
4/. droga powiatowa nr 130 i 132 (aktualnie nr 2500L oraz 2502L) stanowią połączenie 

Gminy Puławy z Gminą Żyrzyn. 
5/. droga powiatowa nr 134 (aktualnie nr 2503L) stanowi alternatywny przebieg drogi 

wojewódzkiej nr 801, a za jej pośrednictwem możliwe są połączenia, jakie ta droga zapełnia.  
6/. droga powiatowa nr 161 (aktualnie nr 2519L) stanowi połączenie alternatywne drogi 

wojewódzkiej nr 738 z drogą krajową nr 12 i w ten sposób umożliwia dojazd do 
miejscowość, przez które one przebiegają.  

7/. droga powiatowa nr 162 (aktualnie nr 2520L) łączy drogę nr 12 (tym samym Gminę 
Puławy) z Gminą Gniewoszów.  

8/. droga powiatowa nr 163 (aktualnie nr 2521L) łączy Gminę Puławy z Gminą Przyłęk.  
9/. droga powiatowa nr 165 (aktualnie nr 2522L) łączy Gminę Puławy z Gminą Janowiec. 

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Puławy 
(na podstawie informacji zawartej na stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach – stan na 1 stycznia 

2011 roku) 
 

Lp 

Kategoria 

Nr drogi Przebieg 

1 Z 1437L Krasnogliny – Bobrowniki – Niebrzegów – dr. woj. 845 

2 Z 2500L Niebrzegów – Parafianka – Cezaryn - Baranów 

3 L 2502L Żyrzyn – Borysów – dr. pow. 1437L 

4 L 2503L Gołąb – Wólka Gołębska 

5 L 2519L Bronowice – Dobrosławów – Wojszyn – Nasiłów – dr. woj. 743 

6 Z 2520L ( Wysokie Koło) gr. woj. – Smogorzów – Leokadiów – Żabianka 

7 L 2521L Góra Puławska – Stanisławów – Kochanów – Piskorów – Żabianka 
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8 G 2522L dr. woj. 743- Kolonia Góra Puławska – Janowiec – gr. woj. ( Lucimia) 

 

Wszystkie ww. drogi stanowią uzupełnienie podstawowego układu drogowego tworzonego przez 
drogi nr 12, 738 i 801 i mimo mniejszego znaczenia komunikacyjnego uzupełniają szkielet 
komunikacyjny Gminy Puławy. 

 

III.  Układ powiązań lokalnych przenoszących ruch wewnątrz gminy tworzony jest przez 
wszystkie drogi gminne, jako pozostałe drogi publiczne. Lokalnym uzupełnieniem sieci 
drogowej są też niepubliczne drogi wewnętrzne, które głównie stanowią dojazdy do pól, łąk 
i lasów i nie mają większego znaczenia komunikacyjnego. 

 
IV.  Układ ścieżek rowerowych winien być utworzony, gdyż obecnie na terenie Gminy Puławy 

nie ma nawet jednego szlaku przeznaczonego dla komunikacji rowerowej. 
 

V.  Powiązania kolejowe mają znaczenie uzupełniające w powiązaniach zewnętrznych gminy 
dalekich i bliskich. Nie są one w pełni wykorzystywane m.in. ze względu na daleką drogę do 
przystanku kolejowego. Częściej wykorzystywana jest stacja kolejowa w Puławach (poza 
obszarem Gminy Puławy), skąd można realizować podróże dalekie pociągami 
dalekobieżnymi również o wysokim standardzie podróżowania. Druga linia kolejowa nie 
funkcjonuje, a stanowi jedynie rezerwową drogę kolej ową. 

 
 

1.2. Opis zasad i kryteriów modernizacji i rozbudowy układu 
komunikacyjnego. 

 

1. Rozwój sieci komunikacyjnej gminy wymuszają potrzeby w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz sprawności i szybkości przejazdu. Ponadto istotną 
sprawą jest eliminacja uciążliwości ruchu drogowego dla mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego oraz tworzenie warunków do rozwoju turystyki. Bezpieczeństwo i wygoda 
ruchu realizowane są poprzez następujące działania:  
1/ budowę nawierzchni na drogach gruntowych, 
2/ trasowanie nowych przebiegów dróg oraz dostosowanie do odpowiednich parametrów 

pasów drogowych istniejących dróg,  
3/ zmiana geometrii skrzyżowań, 
4/ budowa nowych pasów ruchu (np. powolnego), utwardzonych poboczy itp., 
5/ budowa obiektów inżynierskich (mostów), 
6/ modernizacja zniszczonych nawierzchni drogowych, 
7/ zmiany w organizacji ruchu drogowego. 

2. W celu ograniczenia uciążliwości stwarzanych przez ruch drogowy należy przewidywać 
następujące działania: 
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1/ uspokojenie ruchu (ograniczenie prędkości jazdy) na odcinkach dróg przechodzących 
przez miejscowości,  

2/ trasowanie nowych przebiegów z uwzględnieniem ochrony przyrody,  
3/ budowa obwodnic obszarów zabudowanych dla ruchu tranzytowego,  
4/ budowa przepustów ułatwiających powiązania ekologiczne i regulację stosunków 

wodnych. 

3. Rozwój turystyki zapewni wyznaczenie i organizacja ścieżek rowerowych, tras 
turystycznych i parkingów w celu umożliwienia dojazdu i zaparkowania pojazdów 
w miejscach atrakcji turystyki i rekreacji. 

 
 

1.3. Koncepcja rozwoju układu komunikacyjnego w obszarze gminy. 

 
1.3.1. Usprawnienie układu głównych powiązań zewnętrznych 

dalekich. 

1/ Układ opiera się o modernizację i rozbudowę krajowi nr 12 Puławy –Radom do klasy drogi 
ekspresowej. Obecnie droga ta przenosi bardzo duży ruch samochodowy ze znaczącym 
udziałem samochodów ciężarowych. Skutkiem tego jest zły stan nawierzchni jezdni. Ponadto 
brak utwardzonych poboczy i przejście przez wiele małych miejscowości stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu, dodatkowo zbyt wąskie światło mostu na rzece Wiśle spowalnia ruch i 
powoduje "korki". Głównym kierunkiem rozwoju tego układu jest wytrasowanie nowego 
przebiegu drogi tj. budowa obwodnicy miejscowości: Góra Puławska, Zarzecze i innych, co 
winno być skoordynowane z planami budowy obwodnicy miasta Puławy wraz z budową nowego 
mostu, który oprócz odpowiednich parametrów jezdni będzie mógł przenieść ruch rowerowy i 
pieszy. Droga ta winna być projektowana w co najmniej III klasie technicznej. Docelowo należy 
przewidywać dostosowanie planowanej obwodnicy do II klasy technicznej tj drogi ekspresowej.  
 
2/ Natomiast odcinek drogi na obecnym dotychczasowym przebiegu DK 12 tj. od początku 
obwodnicy miasta Puławy do skrzyżowania z DW 824 (zaliczony zgodnie z prawem do 
kategorii drogi gminnej) winna winien być zmodernizowany również do osiągnięcia III klasy 
technicznej drogi zbiorczej. Przedsięwzięcie to  powinno i powinna objąć: 
- naprawę nawierzchni na całym odcinku, 
- uspokojenie ruchu przy przejściu przez tereny zabudowane, 
- budowę pasa ruchu powolnego na podjeździe w miejscowości Góra Puławska, 
- poprawę geometrii skrzyżowań (zwłaszcza skrzyżowania z drogą 738), 
- budowę utwardzonych poboczy, 
- właściwe oznakowania, 
- modernizację przepustów i mostów na rzece Klikawce i rowach melioracyjnych. 
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1.3.2. Modernizacja i rozbudowa układu podstawowych powiązań 
zewnętrznych bliskich. 

 

1/ W skład tego układu wchodzą drogi wojewódzkie i powiatowe. Stan techniczny dróg jest 
dość niski, ale większość z utwardzonych dróg posiada dostateczną jakość jezdni. Przejścia dróg 
o dużym natężeniu ruchu przez obszary zabudowane jest uciążliwe dla mieszkańców i stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa. Znaczna część dróg nie posiada nawierzchni utwardzonej. Dla 
poprawy istniejącej sytuacji należałoby przewidzieć następujące działania: 
* na drodze wojewódzkiej nr 738 - modernizacja drogi z uspokojeniem ruchu w obrębie 

miejscowości Brono wice i Góra Puławska oraz dostosowanie jej parametrów do IV klasy 
technicznej, 

* na drodze wojewódzkiej nr 801 - modernizacja drogi z uspokojeniem ruchu na odcinkach 
przechodzących przez miejscowości Wólka Gołębska i Borowa oraz dostosowanie jej 
parametrów do IV klasy technicznej, 

* na drodze wojewódzkiej nr 128 (aktualnie droga nr 845) (od drogi nr 801 do przystanku 
PKP Gołąb) należy planować dostosowanie jej parametrów do V klasy technicznej na 
odcinku od drogi nr 801 do torów kolejowych, a na pozostałym odcinku (wzdłuż torów) - do 
VI (VII) klasy technicznej; szczególną uwagę należy zwrócić na przejście tej drogi przez 
miejscowość Gołąb i zaplanować uspokojenie ruchu, 

 

* na drodze wojewódzkiej nr 160 (od drogi nr 738 do nieczynnej linii kolejowej) należy 
zaplanować dostosowanie jej parametrów do V (VI) klasy technicznej, 

* na drodze wojewódzkiej nr 165 i dalej 169 (aktualnie droga nr 743) należy zaplanować 
parametry techniczne V klasy z uwzględnieniem modernizacji drogi i uspokojenia ruchu w 
miejscowości Góra Puławska, 

* na drodze powiatowej nr 128 (obecny nr 1437L) (od torów kolejowych do mostu na rzece 
Wieprz w miejscowości Niebrzegów) wymagana jest modernizacja nawierzchni z 
uspokojeniem ruchu w miejscowości Niebrzegów (V klasa techniczna), 

* drogi powiatowe nr 130 i 132 (aktualnie nr 2500L oraz 2502L) są drogami gruntowymi, 
co prawda łączącymi dwie gminy, ale biegnącymi po terenie podmokłym i wątpliwe jest ich 
wykorzystanie do łączności międzygminnej; dlatego należy dążyć do ich ulepszenia mając na 
uwadze jednak faktyczny plan ich wykorzystania (możliwa nawet VII klasa techniczna),  

* droga powiatowa nr 134 (aktualnie nr 2503L) pełni ważną rolę zbierając ruch z dróg 
lokalnych miejscowości Gołąb i przenosząc go na drogę wojewódzką nr 801 ; dlatego winna 
być utrzymana w V klasie technicznej, 

* droga powiatowa nr 160 (od nieczynnej linii kolejowej do granicy gminy) pełni ważną rolę 
obsługi wałów przeciwpowodziowych' i łączy alternatywnie dwie gminy; jej klasa 
techniczna nie musi być wysoka (może być nawet VI), ale droga gruntowa winna być 
utwardzona,  

* droga powiatowa nr 161 i nr164 (aktualnie nr 2519L) winna być utrzymywana w V klasie 
technicznej L  z uwagi na pełnioną funkcję alternatywnego połączenia dróg nr 738 i 12, 
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* droga powiatowa nr 162 (aktualnie nr 2520L) winna być utrzymywana w V klasie 
technicznej z uwagi na ważne połączenie międzygminne,  

* drogi powiatowe nr 163 (aktualnie nr 2521L) i 164 winny być utwardzone na odcinkach 
gruntowych w celu usprawnienia komunikacji w ich rejonie, 

* droga powiatowa nr 165 (aktualnie nr 2522L) winna być utrzymywana w V klasie 
technicznej ze względu na ważne połączenie międzygminne. 

 
 

1.3.3. Modernizacja i rozbudowa układu powiązań lokalnych. 
 
l /  W skład tego układu wchodzą drogi gminne, które w znacznej większości są nieutwardzone 
lub wymagają modernizacji. Ponadto wiele posesji nie posiada dostępu do drogi publicznej. W 
celu poprawy tej sytuacji planowane jest wytrasowanie nowych przebiegów dróg gminnych tak, 
aby ograniczyć do minimum zabudowę mającą połączenie z drogą publiczną jedynie poprzez 
drogę wewnętrzną. Jednocześnie należy utwardzić wszystkie odcinki gruntowe i zmodernizować 
nawierzchnie złej jakości. 
2/ Z uwagi na konieczność zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej terenów planowanej 
zabudowy zaplanowano drogi gminne w okolicach miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska i 
Klikawa i Pachnowola. Pozostałe nowe przebiegi dróg gminnych wynikają z konieczności 
utworzenia dojazdu do istniejących zabudowań oraz tworzenia alternatywnych przejazdów ruchu 
lokalnego (rolniczego) do dróg o dużym natężeniu ruchu. 

3/ Planowane jest też zniesienie kategorii gminnej odcinka drogi w Kolonii Kowala. 
 
1.4. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 
 

1/ Obecnie na terenie gminy nie ma żadnych ścieżek ani tras rowerowych. Ciągi piesze istnieją 
sporadycznie w miejscowościach i są sprzężone z jezdniami. Z uwagi na szybki rozwój 
komunikacji rowerowej planowane jest wytrasowanie i utwardzenie ścieżek rowerowych na 
odcinkach: 
* w miejscowości Góra Puławska (wzdłuż drogi Radomskiej) i dalej po wale 

przeciwpowodziowym do miejsca lokalizacji obwodnicy i przez planowany nowy most do 
Puław, 

* w miejscowości Gołąb (wzdłuż drogi nr 134 - aktualnie nr 2503L) i dalej przy drodze nr 
801 i częściowo po wale przeciwpowodziowym do Puław. 

2/ Poza ww. utwardzonymi ścieżkami planuje się utworzenie gruntowych tras rowerowych, 
które winny być zlokalizowane na pozostałych odcinkach wałów przeciwpowodziowych oraz 
wzdłuż rzeki Klikawki między drogami o nr 738 i 161 (aktualnie nr 2519L).  

3/ Ciągi piesze głównie wykorzystywane są do komunikacji bardzo bliskiej (1-2 km). Dlatego 
też należy je realizować w większych miejscowościach oraz między miejscowościami Góra 
Puławska i Puławy przez istniejący most. 
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1.5. Urządzenie dróg o znaczeniu turystycznym. 

1. Do dróg utwardzonych posiadających znaczenie turystyczne można zaliczyć drogę nr 801 
(Puławy - Dęblin - Warszawa) i nr 165 (Góra Puławska - Janowiec) z uwagi na atrakcje 
turystyczno - rekreacyjne. 

2. Trasą gruntową o znaczeniu turystycznym winna być droga wzdłuż rzeki Wieprz ze względu 
na umożliwienie dojazdu do atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad rzeką. 
 
 

1.6. Obsługa transportowa i zaplecze techniczne 

1. W istniejącym układzie drogowym sieć obsługi komunikacji publicznej równoważy 
możliwości, rentowność i potrzeby w tym zakresie. Działania planistyczne winny być 
skierowane na trasowanie nowych połączeń w odpowiednim stanie technicznym. Istnieje 
natomiast potrzeba urozmaicenia usług w tym zakresie tj. wprowadzenia obsługi możliwie 
wszystkich miejscowości przy zastosowaniu różnej wielkości autobusów i zwiększeniu 
częstotliwości ich kursowania. Jednak działania te muszą być poprzedzone szczegółową analizą 
potrzeb i możliwości w tym zakresie. 

2. Przewiduje się dynamiczny rozwój zaplecza motoryzacji. 
 
1/ zakłada się adaptację istniejących obiektów, obejmujących: 

* dwie stacje paliw, 
* zakład naprawy samochodów i zakłady usługowe 
* jeden salon samochodowy, 
* dwa parkingi na stacjach paliw. 
 

2/ proponowany rozwój zaplecza obejmuje: 
* w miejscowości Bronowice - parking utwardzony (obsługa turystyki) 
* przy drodze nr 801 - parkingi gruntowe (obsługa turystyki) 
* w miejscowości Gołąb - stacja paliw. 
 
 

2. Uzbrojenie sanitarne 
 

2.1. Założenia rozwoju i wyposażenia w infrastruktur ę sanitarną 
 

1/ Gmina należy do obszaru, w którym powinny obowiązywać zaostrzone reżimy sanitarne i 
ochrona przed zanieczyszczeniem i degradacją środowiska przyrodniczego. 

 

2/ Dla zapewnienia odpowiedniego standardu życia mieszkańców wsi, możliwości korzystania 
z wodociągu, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej, konieczne jest wyposażenie 
zabudowy w infrastrukturę techniczną. Gospodarkę wodno-ściekową rozwiązano w oparciu o 
komunalne urządzenia źródłowe i sieci przy założeniu modernizacji i wdrażania najnowszych 
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rozwiązań technicznych, z racjonalizacją zużycia wody. Wraz z realizacją wodociągów wiejskich 
powinno postępować równoległe rozwiązanie problemu kanalizacji wsi, oczyszczalni ścieków 
oraz zachowania warunków ochrony wód podziemnych, powierzchniowych i gleby. Dla 
kolonijnej zabudowy wsi zakłada się budowę małych przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
indywidualnych bądź grupowych gospodarstw. 

 

3/ Gospodarka odpadami winna być rozwiązana z wykorzystaniem punktów przeładunkowych 
tzw. wiejskich punktów gromadzenia odpadów (bezpieczne ich składowanie). Proponuje się 
wdrożenie systemu segregacji odpadów, recykling i likwidację dzikich wysypisk. 

 

4/ Źródło zaopatrzenia w ciepło powinno stanowić wyłącznie paliwo niskoemisyjne. 

 
 

2.2. Zaopatrzenie w wodę 
 

1/ Istniejące systemy zaopatrzenia w wodę zaspokajają potrzeby gminy. Gmina jest prawie w 
100% zwodociągowana. Nie ma przeszkód natury technicznej aby rozbudować sieć 
wodociągową na terenie przewidywanej zabudowy. 

2/ Adaptuje się istniejące ujęcia wody. Konieczne jest opracowanie projektu strefy ochronny 
bezpośredniej i pośredniej ujęć oraz ustalenie zasad użytkowania tych stref. 
 
 

2.3. Gospodarka ściekowa 
 

1/ Dysproporcja pomiędzy zaopatrzeniem w wodę a rozwojem systemów zbierania i 
oczyszczania ścieków stwarza poważne zagrożenie dla warunków sanitarnych i ochrony 
środowiska. Zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej objęto tereny gminy, gdzie na 
naturalnym spadku i w miarę zwartej zabudowie planowana jest kanalizacja grawitacyjna 
sprowadzająca ścieki do pompowni sieciowych. Na pozostałych obszarze przewiduje się 
wykonanie kanalizacji ciśnieniowej, przy której ścieki sprowadzane przykanalikiem- 
grawitacyjnie z kilku gospodarstw do pompowni lokalnych, będą wtłaczane do sieci 
ciśnieniowej. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej planowane jest wykonanie 
pompowni ściekowych. Pompownie wyposażone będą w pompy zatapialne z rozdrabniaczem, co 
wyeliminuje konieczność gospodarki skratkami, a tym samym tworzenia stref ochronnych. 

2/ W opracowanej koncepcji przyjęto głównie ciśnieniowy system odprowadzenia ścieków 
poprzez pompownie domowe zbierające ścieki z kilku posesji i pompownie sieciowe na trasie 
głównego kolektora tłocznego. Rozwiązaniem alternatywnym dla grupowych sieci kanalizacji 
sanitarnych i oczyszczalni ścieków mogą być lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków. W 
każdej lokalnej oczyszczalni należy przeprowadzić analizę wyboru właściwego rozwiązania 
szczegółową, wariantową analizę techniczno-ekonomiczną. Planowane oczyszczalnie powinny 
posiadać wysokosprawną technologię, a zarazem powinny być proste i niezawodne w 
eksploatacji, o dużej pewności działania (np. "BIOBLOK", "BIOKCLERE" czy "BIOKON"). 
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3/ Dla pojedynczych gospodarstw i małych zakładów przyjmuje się kanalizację indywidualną - 
osadnik gnilny, wywóz taborem asenizacyjnym do punktu zlewczego oczyszczalni gminnej. 

 
 

2.4. Gospodarka odpadami 
 

1/ Gospodarkę odpadami można rozwiązać wyznaczając sieć punktów przeładunkowych tzw. 
wiejskich punktów gromadzenia odpadów (w skrócie WPGO) przy minimalizacji ilości 
powstających odpadów, wdrażania segregacji odpadów u źródła i recyklingu. Należy przyjąć 
zasadę lokalizacji co najmniej jednego WPGO w każdym sołectwie. 

2/ Wytypowano dwie lokalizacje wysypisk. Każda z tych lokalizacji wymaga budowy dróg 
dojazdowych. 

 
2.5. Elektroenergetyka i telekomunikacja. 

 

Elektroenergetyka 

1/ Zakłada się utrzymanie funkcjonowania podstawowych źródeł zasilania w energię 
elektryczną gminy. Tereny gminy położone po lewej stronie Wisły zasilane są z GPZ Bronowice 
110/15 kV poprzez system linii napowietrznych i kablowych 15 kV. GPZ Bronowice włączony 
jest do linii energetycznej 110 kV relacji Puławy - Zwoleń. 

2/ Ponadto istnieje możliwość zasilania rezerwowego od GPZ 110/15 kV Puławy - Kępa, GPZ 
Puławy - Rudy a w skrajnych przypadkach od GPZ Zwoleń. 

3/ Tereny po prawej stronie zasilane są liniami napowietrznymi 15 kV stanowiącymi odległą 
ziemie od linii trzonowej relacji GPZ Dęblin -GPZ Puławy - Kępa i GPZ Puławy - Rudy.  

4/ Pozostałe linie rozdzielne 110 kV i przesyłowe 220 kV i 400 kV nie obsługują bezpośrednio 
terenu gminy. Dla linii energetycznych należy zarezerwować pasy techniczne wolne od 
zabudowy o następujących szerokościach: 

* 90 m dla linii WN - 400 kV, 
* 75 m dla linii WN - 2 X 220 kV (dwutorowej), 
* 70 m dla linii WN - 220 kV, 
* 40 m dla linii WN -  110 kV,  
*  15mdla  linii SN-15kV 
* Uwaga: w przypadku innych niż podane konfiguracji linii wielotorowych szerokości 

pasów ustala się indywidualnie w uzgodnieniu z zarządzającym siecią przesyłową. 

5/ Na kierunkach rozwoju terenów budowlanych, przemysłowych i obsługi rolnictwa 
przewiduje się rozbudowę układu zasilania polegającą na budowie linii napowietrznych lub 
kablowych SN - 15 kV i NN oraz stacji transformatorowych bądź przebudowie istniejących sieci 
NN. Wykaz sieci, dla których przewiduje się rozbudowę układu zasilania: Gołąb, Wólka 
Gołębska, Kowala, Łęka, Bronowice, Mały Młynek, Góra Puławska, Klikawa, Pachnowola, 
Bronowice, Janów, Zarzecze, Tomaszów, Kolonia Góra Puławska, Sadłowice - osiedle. 
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6/ Dla pozostałych miejscowości przewiduje się rozbudowę w ramach istniejącego układu 
zasilania. 

7/ W północnej części terenów przewidzianych na rozbudowę Zakładów Azotowych Puławy 
przewiduje się budowę elektrowni wraz ze stacją 400/220/110 kV. Wyprowadzenie mocy do 
krajowego systemu energetycznego przewiduje się na poziomie 400 kV poprzez wcięcie do 
istniejących linii Kozienice – Lublin i Kozienice – Ostrowiec Świętokrzyski w układzie 
wariantowym (wg. rysunku studium) oraz projektowanych linii 110 kV relacji Puławy – Azoty 
do wpięcia do istniejącej linii 110 kV relacji Puławy – Rudy – GPZ Dęblin, relacji Puławy – 
Lubartów i relacji Puławy – Garbów. Ponadto przewiduje się powiązanie projektowanej stacji z 
istniejącą stacją rozdzielczą przy ZAP . 
 
Telekomunikacja. 

Celem poprawienia dostępności i jakości usług telekomunikacyjnych należy dążyć do: 
1) lokalizacji sieci telekomunikacyjnej zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych 

technologiach, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
światłowodowej; 

2) objęcia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z 
systemem sieci internetowych; 

3) rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (bezprzewodowych i 
przewodowych), stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi 
telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w regionie; 

4) stopniowej likwidacji napowietrznych linii telefonicznych na rzecz sieci 
podziemnych i bezprzewodowych, 

5) dopuszczenia na teren gminy innych koncesjonowanych operatorów 
telekomunikacyjnych oraz inne podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

  
2.6. Gazownictwo 
 
Kierunki zaopatrzenia w gaz przewodowy prawobrzeżnej części gminy od strony gminy Żyrzyn 
(stacja redukcyjna we Wronowie) w oparciu o istniejące i projektowane gazociągi wysokiego 
ciśnienia.  
Zaopatrzenie w gaz lewobrzeżnej części gminy z uwagi na położenie poza układem 
magistralnym przewiduje się od strony prawobrzeżnej (z przejściem przez rzekę Wisłę) lub z 
innego alternatywnego kierunku. 
Gazyfikacja gminy wymaga opracowania programu i sposobu rozmieszczenia sieci przesyłowo-
rozdzielczych. 
Tereny przemysłowe, przewidziane na rozbudowę ZAP Puławy oraz elektrownię zasilane za 
pomocą istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia ze stacji Wronów. Przewiduje się 
możliwość przebudowy, budowy lub wymiany gazociągu śladem istniejącego przebiegu. 
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VII. SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI 
KSZTAŁTOWANIA JEDNOSTEK OSADNICZYCH GMINY. 

Zmiany projektowane do wprowadzenia w procedurze II ZMIANY STUDIUM opisano 
pod każdą z miejscowości tytułem: „ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW 
OBJĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM”, okre ślając przeznaczenie terenu w obszarach 
objętych zmianami. Kierunki zagospodarowania obszarów objętych zmianą, zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r, załączono na końcu 
dokumentu. 
 

1. GOŁĄB. 
 

Duża wieś, ośrodek gminy położony po prawej stronie Wisły tworzy dwa sołectwa 
obejmujące północną i południową część miejscowości. Osada bardzo stara, założona na szlaku 
handlowym wiodącym z Kazimierza przez Dęblin do Stężycy z rozwidleniem do Ryk i dalej. 
Dawna wieś królewska stanowiła niegdyś siedzibę starostwa niegrodowego. W latach 80-tych 
XIX wieku w Gołębiu utworzono gminę, która przetrwała aż do 1972. Obok kościoła i kaplicy 
loretańskiej z XVII w. w Gołębiu istniał dwór i folwark. Wieś w krajobrazie otwartym ze 
względu na swoja wielkość i położenie dobrze czytelna jest od strony wało-drogi Puławy - 
Dęblin (fot. 1,2) oraz od strony pól położonych pomiędzy Gołębiem a Wólką Gołębską. We 
wszystkich widokach panoramicznych element urbanistyczny miejscowości tworzy bryła 
kościoła parafialnego- dwie wieże górujące nad płasko rozpostartą na równinnym terenie 
zabudową. Kościół pełni zasadniczą funkcję organizującą układ kompozycyjny miejscowości nie 
tylko w widokach panoramicznych. W układzie wielodrożnicowym wsi można zauważyć pewną 
prawidłowość w schemacie ulic ułożonych kierunkowo wzdłuż jeziora zwanego „Gruszka". 
Rozwój osady oparto o trzy elementy: zespół kościelny, dwór oraz folwark w pobliżu których 
wzdłuż dróg rozwijać zaczęły się podporządkowane osady kmiece. Rozwój struktury 
przestrzennej opartej na naturalnie ukształtowanym jeziorze Gruszka, okalającym pasie łąk 
tworzącym formę kępy przeszedł transformację od prostego układu ulicowego do dzisiejszego 
dość rozrzeźbionego układu wielodrożnicowego. Na kierunku wschodnim wyznaczonym dla 
rozwoju osadniczego, dla podkreślenia czytelnych walorów nawarstwiania proponuje się 
przyjęcie układu sieci dróg o sztywniejszym planie geometrycznym, zbliżonym do szachownicy. 
Układ taki przy opracowaniu planu miejscowego dla tych terenów łatwiejszy będzie do 
wprowadzenia z uwagi na formy własności. Indywidualnego podejścia wymaga centrum 
miejscowości skupione wokół placu „przedkościelnego" (fot.9,10) do krótszego boku placu od 
strony południowej przylega ulica Puławska, która poszerzona przez odsunięcie zabudowy na 
wysokość remizy OSP tworzy początek drugiego wnętrza urbanistycznego sprzężonego 
z wnętrzem placu. Przy organizacji tych przestrzeni szczególną uwagę należy zwrócić na 
elementy małej architektury oraz zieleń wysoką (fot. 11,12). Obok elementów kształtujących 
wnętrza przestrzeni centrum usługowego najistotniejsza jest jakość istniejącej i realizowanej 
zabudowy. Powstałe w ostatnich dziesięcioleciach budynki remizy, domu handlowego i ośrodka 
kultury tworzą zbyt sztywne i przeskalowane bryły nie wpisane w charakter miejscowości 
(fot.10, 11). W opracowaniach regulujących zasady kształtowania zabudowy należy dążyć do 
ograniczenia gabarytów budynków, szczególnie ich wysokości, wyznaczenia obowiązujących 
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linii zabudowy tworzących zwarte lecz nie ciągłe pierzeje, ustalenia minimalnych standardów 
jakościowych wznoszonych budynków. Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga opracowania 
planu miejscowego uwzględniającego wszystkie te elementy. Przedłużeniem handlowo - 
usługowej części Gołębia o stosunkowo dużej koncentracji usług o charakterze rzemieślniczym 
jest ulica Puławska (fot.7). Ulica tworzy ciąg zabudowy w przewadze jednorodzinnej 
uzupełnionej małymi warsztatami rzemieślniczymi głównie branży samochodowej. Kierunek 
takiego sposobu zagospodarowania można uznać za prawidłowy pod warunkiem 
zminimalizowania konfliktów wynikających z uciążliwości tych warsztatów. W ciągach 
zabudowy innych ulic warsztaty i małe zakłady rzemieślnicze rozmieszczone są swobodnie bez 
wyraźnych zgrupowań. Taki sposób zagospodarowania tych terenów można zaakceptować pod 
warunkiem zachowania ograniczeń wynikających ze stopnia uciążliwości dla mieszkalnictwa. 
Odnośnie samej tkanki budowlanej mocno rozwiniętej i nadal rozwijającej się Gołąb może być 
przykładem wszelkich prądów i mód tak charakterystycznych dla dużych podmiejskich wsi. 
Obok starych domów z naczółkowymi dachami, gankami i facjatami z dużą ilością drewnianych 
detali znajdują się przeskalowane kostki domów z dachami kopertowymi (fot. 13) lub łamanymi 
dwuspadowymi (fot. 14). Mamy tutaj również przykłady starych domów drewnianych (fot. 
15,16) o konstrukcji wieńcowej często ze zdobionym szalunkiem zewnętrznym. Budynki 
powstałe w ostatnich latach w odróżnieniu od tych z lat siedemdziesiątych czy nawet 
osiemdziesiątych zaczynają powoli wpisywać się w charakter starszej, tradycyjnej zabudowy 
(fot. 17) - przykład zachowania skali i prostej powściągliwej formy. Fot. 16 - skala budynku do 
zaakceptowania niepotrzebnie został odsunięty w głąb działki. Przykład typowej ulicy osiedla 
w Gołębiu przedstawiono na fot. 18,19 - jest to dość szeroka ulica z obustronną zabudową domy 
ustawione w większości kalenicowo, na wąskich działkach -szczytowo, domy przeważnie 
parterowe z wysokimi dachami dwuspadowymi czasem naczółkowymi. Aby utrzymać charakter 
zabudowy należy ograniczyć skalę i wysokość nowowznoszonej zabudowy do dwóch 
kondygnacji, preferować architekturę o wysokich dachach z drewnianym detalem. Ponadto 
należy dążyć do utrzymania czytelnej linii zabudowy. Odstępstwa od tej zasady (fot. 16) niczym 
nie uzasadnione są nie właściwe. Ulice sąsiednie równoległe do siebie znajdują się często 
w odległościach większych niż głębokość dwóch przeciętnych działek. Wewnętrzna część tych 
gruntów wykorzystywana jest na sady, ogródki przydomowe itp. - jest to właściwe, udział zieleni 
w zagospodarowaniu miejscowości winien być wysoki. Niestety stwarza to sytuacje prób 
realizowania obok już istniejącego domu drugiego domu w amfiladzie na tej samej działce, co 
należy uznać za szkodliwe -i dążyć do ograniczenia tego typu praktyk. Od strony zachodniej 
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum znajduje się jezioro o bardzo wydłużonym kształcie - 
pozostałość łachy, albo jak mówią niektórzy samej rzeki Wisły. W celu zachowania tego 
naturalnego elementu przyrodniczego struktury urbanistycznej miejscowości należy wyznaczyć 
linie rozgraniczające tereny zabudowy, uniemożliwiające obudowywanie jeziora oraz 
zagospodarować brzegi jako ogólnodostępne tereny zieleni publicznej. Zagospodarowanie takie 
wymagało będzie odtworzenia przepływu jeziora, jego pogłębienia, wydzielenia ścieżek 
spacerowych, urządzenia zieleni, mostków i innych elementów małej architektury. 

Nadwiślańskie położenie Gołębia stwarza szansę dla rozwoju turystyki i wypoczynku. 
W Gołębiu najdogodniejsze warunki zagospodarowania terenów na taki cel znajdują się 
w południowej części gdzie rzeka najbardziej zbliża się do miejscowości. 
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TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA5:  
1. UC - tereny usług o charakterze centrotwórczym na poziomie gminy. Jeden z dwóch 

ośrodków usługowych w gminie skupiający funkcje administracji finansowej i gospodarczej, 
handlu i gastronomii, usług zdrowia, usług kulturalno - oświatowych i innych (remiza OSP), 
usług łączności, telekomunikacji, rzemiosła, itp. Dla fragmentów obszarów, gdzie usługi 
zrealizowano jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową preferuje się stopniową 
rozbudowę funkcji usługowych jako dominujących, zaś funkcji mieszkaniowej - jako 
uzupełniającej. 

2. UK, MNj - tereny usług kultury, zabytkowy kościół parafii rzymsko -katolickiej p.w. św,. 
Floriana i kaplica loretańska wraz z plebanią. 

3. ZP - tereny zieleni parkowej. Skwer zieleni urządzonej z pomnikiem niepodległości. 
4. UO, US - tereny usług oświaty, sportu i rekreacji. Szkoła podstawowa i gimnazjum gminne, 

rozbudowa obiektu, poszerzenie programu - budowa urządzeń terenowych sportu i rekreacji, 
zaplecza kultury fizycznej tej części gminy. 

5. UO - tereny usług oświaty. Przedszkole z zapleczem techniczno -socjalnym. 
6. UT, UG, UH - tereny usług turystyki, gastronomii i handlu wraz z zapleczem socjalno - 

mieszkalnym. Przykładowa lokalizacja funkcji w rejonie przystani rzecznej. 
7. UT - tereny usług, turystyki i rekreacji. Naziemne urządzenia komunikacji wodnej, 

poszerzenie programu funkcji - przystosowanie przystani dla celów sportów wodnych, ciąg 
spacerowo - widokowy wzdłuż rzeki Wisły. 

8. WZ - tereny komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę. Komunalne ujęcie wody i stacja 
wodociągowa wraz ze strefą ochrony sanitarnej. 

9. ZC - cmentarz czynny przewidywany do powiększenia. Wraz ze strefą ochrony sanitarnej 
wyznaczoną w planie przewidywaną do skorygowania w zależności od stopnia uzbrojenia 
sanitarnego terenów sąsiednich. 

10. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej. Specjalistyczne gospodarstwo 
hodowlane - adaptacja funkcji. 

11 .EG - tereny urządzeń gazownictwa, stacja redukcyjno - pomiarowa gazu. 
12. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej. Specjalistyczne gospodarstwo 

szkółkarskie - adaptacja funkcji. 
13. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej. Specjalistyczne gospodarstwo 

ogrodnicze. 
14. UR, P - tereny rzemiosła produkcyjnego - adaptacja funkcji. 
15. NU - tereny urządzeń składowania odpadów. Gminne wysypisko śmieci, 

strefa ochrony sanitarnej ustalonej planem - 300 m. 

                                                 
5
 �  W opisie „terenów imiennie wskazanych do zainwestowania”, celem rozróżnienia zmian wprowadzonych 

zmianą Studium z 2007r (tzw. I ZMIANA STUDIUM) od zmian wprowadzanych aktualnie (tzw. II ZMIANA STUDIUM - 

PROJEKT), stosuje się analogiczne rozróżnienie: 

 - zmiany wprowadzone uchwałą z 2007 roku oznaczono kursywą,  

 - projekt zmian aktualnie procedowanych oznaczono pogrubionym podkreśleniem. 
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16. RPU - tereny usług dla rolnictwa. Baza spółdzielni usług rolniczych. Kierunek przekształceń, 
poszerzenie programu funkcjonalnego związanego z obsługą rolnictwa i usług pokrewnych. 

17. RPU - tereny usług dla rolnictwa. Baza magazynowo - składowa. Kierunek przekształceń, 
poszerzenie programu funkcjonalnego związanego z obsługą rolnictwa i usług pokrewnych. 

18. RLU - tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej, gajówka - Gołąb. 
19. RLU - tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej, leśniczówka - Gołąb. 
20. RLU - tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej, gajówka - Skoki.  
21. RLU - tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej, gajówka - Bałtów. 
22. RLU - tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej, leśniczówka - Wronów. 
23. P.B.S. - tereny przedsiębiorczości, baz, składów, obszar wchodzący w skład projektowanej 

dzielnicy przemysłowej Gołębia. 
24. P.B.S. - tereny przedsiębiorczości, baz, składów, obszar wchodzący w skład projektowanej 

dzielnicy przemysłowej Gołębia. 
25. P.B.S. - rezerwa terenów przedsiębiorczości, baz, składów, których zagospodarowanie 

uwarunkowane jest sposobem wykorzystania i zasięgiem obszaru złoża piasku. 
26. US - tereny usług sportu i rekreacji. Zespół boisk sportowych oraz obiektów i urządzeń 

towarzyszących.  
ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

GOŁĄB 1 – MNj,UR 

GOŁĄB 2 – UK, MNj 

GOŁĄB 3 –  MNj,MR 

GOŁĄB 4 –  MNj,MR 

GOŁĄB 5 –  MNj,MR 

GOŁĄB 6 –  MNj,MR 

GOŁĄB 7 –  MNj,MR 

GOŁĄB 8 –  MNj,MR 

GOŁĄB 9 –  LS, PE 

 

PIASKI 1 –  US 

PIASKI 2 –  US 

PIASKI 3 –  MR,MNj 

RUDKA 1 –  MR 

RUDKA 2 –  MR 

RUDKA 3 –  MR 

RUDKA 4 –  MR
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Goł ąb) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

U – TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ (zał. nr 1.9) 

• zabudowa usługowa z funkcjami tzw. zajazdu z funkcjami handlu, gastronomii i hotelarstwa, 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 
•        urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

• powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 60 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,2, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 30,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych, 
• teren położony jest w części w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w którym 

obowiązują ograniczenia w sytuowaniu zabudowy wynikające z przepisów odrębnych. 
 

Kierunek przeznaczenia:  

U – TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ (zał. nr 1.10) 

 

• zabudowę usługową z funkcjami bazy transportowej, mechaniki samochodowej, myjni 
samochodowej , 

• skład materiałów budowlanych, 

• skup złomu. 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

•        funkcje handlowe i gastronomiczne towarzyszące kierunkowi przeznaczenia podstawowego, 
• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 
•        urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

• powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 30 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,2, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 30,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
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• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych, 
• teren położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w którym obowiązują 

ograniczenia w sytuowaniu zabudowy wynikające z przepisów odrębnych. 
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MATYGI, BOROWINA 

Matygi 
Niewielka wieś położona pomiędzy Gołębiem a Borową sołectwo w skład którego ponadto 

wchodzi dawne gospodarstwo WOPR w Końskowoli Borowina. Dosyć stara miejscowość, 
związana z folwarkiem Matygi sytuowana była w miejscu, gdzie w XIX w. powstał folwark 
Borowina, nazwa wsi wówczas zniknęła. Dopiero po II wojnie światowej z folwarku Borowina 
wyłączono dawny folwark Matygi i w ramach reformy rolnej rozparcelowano. Na gruntach tych 
powstała dzisiejsza wioska o reaktywowanej nazwie Matygi. Zabudowa wsi rozciąga się wzdłuż 
kilku dróg dojazdowych do pól na gruntach których poszczególni właściciele realizowali swoje 
zagrody jest typową wsią rolniczą (fot.l i 2). Wieś poza jednym kioskiem spożywczym nie 
posiada obiektów o charakterze usługowym czy publicznym, jej wielkość jest zbyt mała by 
obiekty tego typu były same w stanie utrzymać się. Przeważająca zabudowa to zagrody średniej 
wielkości. Starsze z domów parterowe, drewniane, nowsze to domy murowane jedno- 
i dwukondygnacyjne. Wszystkie otoczone sadami, które nadają miejscowości charakter wsi 
spokojnej, trochę może sennej. W obecnych uwarunkowaniach trudno jest przewidywać 
dynamiczny rozwój wsi. W obrębie istniejącej zabudowy bez konkretnego wskazania na mapie 
studium należy przeanalizować potrzebę realizacji obiektu wielofunkcyjnego, łączącego w sobie 
funkcje handlowe - sklep itp. oraz publiczne - świetlica wiejska. Dla utrzymania charakteru 
zabudowy należy ograniczać skalę, a zwłaszcza wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji 
z preferencją wysokich form dachów. Domy takie po obsadzeniu wysoka zielenią sadów 
harmonizować będą z otaczającym krajobrazem. 

 
Borowina 

Powstała jako folwark przy wiosce Matygi na jej gruntach z czasem ją wchłaniając 
i użyczając swej nazwy. Utrzymuje się, że pałac w Borowinie wybudował, lub zaczął budować 
gen. Paskiewicz dla swojej żony Ireny. Majątek po ojcu przejął skłócony z nim syn, ale 
inwestycję skończył dzierżawca Mierzejewski, który doprowadzając budowlę do końca 
i urządzając park ze stawami. Od 1925r. majątek podlega pod puławski PINGW z ramienia 
którego majątkiem opiekuje się prof. Zdzisław Zabielski. Po II wojnie światowej Borowina 
podlegała pod Instytut Zootechniki w Krakowie, następnie pod WOPR w Końskowoli. W 1989r. 
pałac był remontowany, odtworzono drewniane ażury w szczycie, ostatnio pałac przejął 
prywatny właściciel, który kontynuuje prace remontowe (fot.l) Borowina w krajobrazie bardzo 
dobrze czytelna z wało-drogi Puławy- Dęblin tworzy zwarty zespół podworski otoczony zielenią 
z centralnie usytuowaną drogą dojazdową. Tuż obok pałacu wybudowano dwa bloki 
wielorodzinne zupełnie dysharmonizujące przestrzeń (fot. 2,3). Kubatury tych bloków są na tyle 
duże że w krajobrazie tworzą negatywną dominantę. Majątek ciągle tworzy całość, która wydaje 
się być skazana na zagładę przy dzisiejszej dekoniunkturze rolnictwa. Autorzy studium stoją na 
stanowisku, aby uchronić samo gospodarstwo rolne przed rozsprzedażą i podziałem, raczej 
należy ukierunkować przekształcenia wiążąc produkcję rolną z przetwórstwem. W zabudowie 
zespołu należy zdecydowanie wydzielić strefę administracyjno - mieszkalną od strefy 
gospodarczo-produkcyjnęj. Dla tej pierwszej niezbędne jest ustalenie standardów 
zamieszkiwania - w taki sposób aby tereny te mogły zafunkcjonować jako odrębna jednostka - 
małe osiedle mieszkaniowe. Druga strefa-produkcyjna, wymagać będzie działań przestrzennych 
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minimalizujących bezpośredni wpływ na zabudowę mieszkaniową poprzez stosowanie pasów 
zieleni izolacyjnej, odpowiednią lokalizacje budynków i funkcji o charakterze handlowo - 
produkcyjnym. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. RPO, MNw, UH - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej, usług i handlu na poziomie podstawowym. Dawne gospodarstwo 
doświadczalne WOPR w Końskowoli z zapleczem administracyjno mieszkaniowym. 
Kierunek przekształcenia - wydzielenie strefy o funkcji produkcyjno - gospodarczej od 
funkcji mieszkalnej z elementarnymi usługami handlu. 
2. ZD - tereny pracowniczych ogródków działkowych. 

 
 

2. BOROWA 
 

Wieś w układzie wsi wielodrożnicy położona w widłach Wisły i Wjeprza - tworzy sołectwo 
składające się ze wsi Borowa i jej części zwanej „Zarzeką" (część położona za rzeczką - ślad 
łachy wiślanej). Osada bardzo stara niegdyś położona w rozlewiskach rzek, otoczona borami. 
Prawdopodobnie stąd nazwa – Borowa/. W latach 1908-1914 władze rosyjskie w ramach 
rozbudowy systemu fortecznego twierdzy dęblińskiej, na gruntach wsi budują fort obronny - 
ślady którego zachowały się do dziś. W 1918r folwark w Borowej rozparcelowano, w miejscu 
ówczesnej zabudowy dworskiej dziś stoi szkoła podstawowa /pobudowana w 1963r/. 
Z ważniejszych budowli publicznych obok szkoły we wsi znajduje się kaplica podległa parafii 
rzymskokatolickiej w Gołębiu, oraz budynek przedszkola (fot.l). Wieś w otwartym krajobrazie 
od strony południowej wtopiona w zieleń nie tworzy czytelnej sylwety, ale dzięki znacznej 
miąższości zieloni tuszowana jest dysharmonia w formach zabudowy starej, tradycyjnej 
ze współczesną z lat 70-tych i 80-tych, a także realizowanej obecnie (fot.2). Pozytywnym 
elementem struktury przestrzennej wsi są tereny zieleni oddzielające część wsi zwanej Zarzeką 
(fot.4). Fot.7,8,9 ilustrują walory krajobrazu naturalnego, stosunkowo mało przekształconego, 
w którym elementem obcym są obiekty inżynierskie mostów kolejowych na Wieprzu i Wiśle, ale 
wpisanych w krajobraz na zasadzie kontrastu. W celu zachowania prawidłowego rozwoju wsi 
należy zachować istniejący zasadniczy układ komunikacyjny ulic, niezbędne jego 
przekształcenia skorygować zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opracowania 
branżowego. Istniejąca tkanka budowlana jest dość mocno zróżnicowana. Starsza zabudowa 
zagrodowa silnie rozdrobniona - charakteryzuje się stosunkowo małymi działkami zagrodowymi, 
co w konsekwencji przy małych szerokościach działek zmuszało do sytuowania domów 
szczytowo do ulic. Są to z reguły domy drewniane o konstrukcji wieńcowej, często szalowane, 
dachy siodłowe dwuspadowe. W rzucie domy posiadają dwie lub więcej izby w układzie 
amfilady tzw. „wagonówki". Nowszy typ zabudowy to domy murowane, parterowe z dachem 
wysokim dwuspadowym / z facjatą/. Kolejny typ zabudowy to domy z lat 70-tych i 80-tych 
jedno-, dwu-, a nawet trzykondygnacyjne kryte dachem kopertowym zdecydowanie 
przeskalowane. 
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TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UO - tereny usług oświaty, przedszkole gminne z zapleczem techniczno -socjalnym. 
2. UT - tereny usług turystyczno - rekreacyjnych, projektowane zaplecze -kąpielisko na bazie 

wyrobisk po kopalni piasku. Do programu zespołu należy włączyć tereny zabytkowego fortu 
„Borowa". 

3. UH - tereny usług handlu, sklep wielobranżowy, rozbudowa funkcji handlowych, 
zróżnicowanych pod względem rodzajowym, z zapleczem socjalno -mieszkalnym, itp., 
w zależności od potrzeb. 

4. UK - tereny usług kultury. Kaplica rzymsko-katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. 
5. UO, US - tereny usług oświaty i sportu. Szkoła podstawowa wraz z bazą rekreacyjno - 

sportową poszerzenie programu o funkcje kulturalno-oświatowe. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

BOROWA 1 – MNj,MR 

BOROWA 2 – MNj,MR 

BOROWA 3 – MNj,MR 
 
 

3. SKOKI 
 

Stara wieś wchodząca niegdyś w skład dóbr królewskich. Wieś oparta na układzie „widlicy" - 
dziś rozbudowanej do schematu „wielodrożnicy". Wieś położona nad rzeką Wieprz, oddzielona 
od wsi Borowa torami kolejowymi tworzy oddzielne sołectwo. W 1824 r podobnie jak Borowa - 
Skoki weszły w skład dóbr dęblińskich Paskiewicza. Z budowli publicznych w Skokach 
funkcjonuje świetlica wiejska. Od strony północnej wieś otoczona 2km wysokim wałem 
przeciwpowodziowym i nie tworzy siłą rzeczy ciekawej sylwety. Wymieszanie form i stylów 
realizowanych niegdyś i jeszcze dziś lokalnych „pomysłów" architektonicznych (fot. 1 i 2) nie 
nadaje wsi uroku od strony linii kolejowej a szkoda bo dystans jaki daje dywan łąk z jednej, 
a pól z drugiej strony przejazdu kolejowego jest cennym elementem krajobrazowym (fot.3) 
Innym bardzo cennym elementem urbanistycznym wsi jest lokalne poszerzenie głównej drogi 
w środku wsi do wymiarów placu wiejskiego o bardzo wydłużonej formie. Konieczne jest 
zdyscyplinowanie realizowanych form zabudowy zapisami planu miejscowego. Szczególnie 
cenne i mało przekształcone krajobrazowo są tereny łąk rozciągające się za wałem wzdłuż rzeki 
Wieprz aż do wsi Niecieczy i Niebrzegowa (fot. 5). Zabudowa wsi podobnie jak w Borowej 
mocno zróżnicowana i wymagająca działań porządkujących szczególnie wokół wspomnianego 
placu centralnego jak i wzdłuż wału gdzie z uwagi na dostęp do tej budowli należy dążyć do 
ograniczenia realizacji nowych obiektów. Zarówno Skoki jak i Borowa znajdują się w zasięgu 
oddziaływania rozwijającego się ośrodka dęblińskiego, co powoduje przekształcanie się terenów 
zabudowy zagrodowej na zabudowę jednorodzinną - zasady przyjęte w całym opracowaniu dla 
takich terenów są tu obowiązujące. 
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TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UK, UI - tereny usług kultury, świetlica wiejska rozbudowa obiektu, preferowany rozwój 

funkcji kulturalno-oświatowych (klub wiejski, remiza OSP itp.). 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

SKOKI 1 – MNj,MR 

SKOKI 2 – MNj,MR 

SKOKI 3 – UK,U (powiększenie terenu 1 UK, UI -tereny usług kultury) 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Skoki) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

U – TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ (zabudowa usługowa związana z warsztatem 
ślusarskim) – zał. nr 1.10 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Standardy kształtowania zabudowy: 
 

• powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 20 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,4, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 30,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. 

 
 

4. NIEBRZEGÓW 
 

Bardzo stara osada obecnie wraz z przysiółkiem Obłapy tworzy sołectwo. Położona 
malowniczo tuż nad Wieprzem „nad brzegiem" /prawdopodobnie stąd jej nazwa/ na szlaku 
handlowym przy przeprawie przez rzekę. Pierwsze osadnictwo najprawdopodobniej zaczęło się 
od osady oblanej wodami rzeki po której ślad stanowi lokalne obniżenie - bagienko w centralnej 
części wsi. Należy przypuszczać że ówczesna łacha funkcjonowała jako staw centralnie 
położony we wsi i otoczony zabudową z tych stron gdzie grunta nadawały się pod budowę 
(fot.l). Południowa część takiego układu w miarę wzrostu liczebności - siedlisk zaczęła wydłużać 
się na kierunku wschód- zachód przyjmując formy ulicówki. Spalony w czasie II wojny 
światowej przez Niemców, Niebrzegów nie zachował ciekawszych form starej zabudowy. 
Przepiękne meandry rzeki (fot.2 i 3) tworzą atrakcyjne otoczenie wsi predysponujące do rozwoju 
turystyki i rekreacji, w szczególności do sportów konnych. Sama zabudowa wsi o przewadze 
siedlisk zagrodowych w których udział budynków gospodarczych o formach tradycyjnych (fot.4) 
uzupełnionych tak charakterystycznymi dla polskiej wsi bocianimi gniazdami nad nie zawsze 
trafionymi formami budynków mieszkalnych (fot.5) w efekcie daje poprawny obraz 
panoramiczny osady (fot.6). Regulacje prawne w planach miejscowych sporządzanych dla tej 
miejscowości szczególny nacisk winny kłaść na kreowanie poprawnych w formach nie 
przeskalowanych realizacjach budynków mieszkalnych, oraz ochronę istniejącej zieleni 
wysokiej. 
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TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UO, UK, US - tereny usług oświaty, kultury i sportu. Przedszkole (dawna szkoła 

podstawowa 4- klasowa). Rozbudowa funkcji z zakresu kultury, bazy sportowo - 
rekreacyjnej z zapleczem mieszkalno - socjalnym na poziomie elementarnym. 

2. UK - tereny usług kultury, kaplica rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Fatimskiej 
z zapleczem katechetycznym, sportowym (ogólnodostępne boisko trawiaste). 

3. UH - usługi handlu. Sklep wielobranżowy, rozbudowa funkcji handlowych, zróżnicowanych 
pod względem rodzajowym, o charakterze centrotwórczym. 

4. Ul - tereny usług innych, remiza OSP ze świetlicą oraz zapleczem gastronomicznym, 
ośrodek integracji społeczno - kulturalnej wsi. 

5. IS - tereny urządzeń specjalnych. 
6. IS, ML, U - tereny urządzeń specjalnych, kierunek przekształceń -zabudowa mieszkalno 

letniskowa oraz nieuciążliwe usługi na poziomie elementarnym. 
7. UT - tereny usług turystyczno- rekreacyjnych, ośrodek turystyczno wczasowy - rozbudowa 

istniejącego zaplecza. 
 

Obłapy 
Przysiółek wsi Niebrzegów położony malowniczo na skraju lasu nad jeziorem o tej samej 

nazwie w pobliżu Wieprza. Na przysiółek składa się kilka zagród (3), °raz niewielki camping 
jednej z puławskich firm. Walory przyrodnicze położenia predysponują te tereny do rozwoju 
zabudowy rekreacyjno -letniskowej. Podstawowym problemem intensyfikacji takiego 
zagospodarowania jest konieczność budowy drogi dojazdowej. 
 
 

5. NIECIECZ 
 

Niewielka wieś tworząca sołectwo malowniczo położona na skraju lasu i łąk 
nadwieprzańskich. Stara wieś królewska leżąca przy lokalnym szlaku handlowym z Gołębia 
(Kazimierza) do miasta królewskiego Ryki i dalej. Istniały tutaj niegdyś dwie karczmy, młyn 
i browar. Od 1842r wieś wchodziła w skład dóbr dęblińskich zwanych Iwanowskie sioło. Osada 
o bardzo ciekawym układzie nieregularnym ulic, uliczek i przejść. Położona na słabych 
piaszczystych gruntach nad jeziorem nieopodal Wieprza składała się z niewielkich gospodarstw 
rolnych. Zabudowa której początek dały dwie wspomniane karczmy rozwijała się w sposób 
zupełnie dowolny i chaotyczny. Nieregularny układ uliczek (fot. 3,4,5) wyznaczony został 
samorodnie przez przygradzanie do budynków ogródków i podwórek, usankcjonowany 
geodezyjnie w 1964r, wtedy to granice podziałów geodezyjnych poprowadzono wzdłuż płotów 
i przegrodzeń. Fragmenty zabudowy (fot.6) do dziś pozostały bez wyraźnych wydzieleń 
własnościowych Z tego chaotycznego układu daje się jednak wyodrębnić główną drogę - trzon 
komunikacyjny (fot.7,8) wiodący do wodopoju nad jeziorem (fot.9). Jezioro a raczej system 
jezior powstałych ze starych koryt i rozlewisk rzeki Wieprz stwarza doskonałe warunki do 
rozwoju turystyki, istnieje tutaj już pole namiotowe chociaż nie wydzielone. Doskonałe warunki 
przyrodnicze, ograniczenia rozwoju rolnictwa predysponują wieś do przekształceń w kierunku 
typowej wsi letniskowej. W związku z tym wszystkie działania planistyczne winny dążyć do 
bezwzględnego zachowania nieregularnego układu ulic, kreowania typów zabudowy 
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harmonizujących ze scenerią starej zabudowy drewnianej (fot. 10). Wyznaczenie i uregulowanie 
zasad zagospodarowania terenów bazy turystycznej - tereny zabudowy letniskowej, tereny pola 
namiotowego wraz z niezbędną infrastrukturą usług. 
 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UH, UG - tereny usług handlu i gastronomii - projektowane zaplecze handlowo - 

gastronomiczne dla miejscowości o wysokim potencjale rozwojowym funkcji turystycznych 
i rekreacyjnych. Lokalizacja przykładowa. 

2. UT - tereny usług turystyczno - rekreacyjnych, pole namiotowe, projektowana rozbudowa 
obiektu, w powiązaniu z turystycznym zagospodarowaniem jeziora 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

NIECIECZ 1 – MR, RP 
 
 

6. WÓLKA GOŁ ĘBSKA 
 

Dawna wieś królewska wchodząca w skład starostwa niegrodowego Gołąb. Zabudowa Wólki 
Gołębskiej skupiona głównie wzdłuż drogi tworzącej oś szkieletu przyjmuje tu formę typowej 
ulicówki. Od północy zabudowa rozlewa się wokół dróg plan których przypomina 
zdeformowane koło - stąd nazwa zwyczajowa krzywe koło. Od południa zabudowa dochodzi do 
niewielkiej skarpy wiślanej i przecięta jest droga relacji Puławy - Gołąb - Dęblin (fot.l). 
W krajobrazie wieś najbardziej czytelna jest z wało-drogi, od strony Gołębia tworząc wydłużone 
sylwety zabudowy wtopioną w grupy zieleni przydomowej na tle linii lasu wzmacniającego 
horyzont widokowy (fot.2) Sama zabudowa wsi jest bardzo mocno zróżnicowana z racji 
położenia w pasie bezpośredniego oddziaływania Puław. Część zabudowy zagrodowej została 
przekształcona w zabudowę jednorodzinna. Tendencje inwestycyjne preferujące taki typ 
zabudowy spowodowały konieczność wskazania nowych terenów budowlanych. Opracowano 
miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego osiedla jednorodzinnego 
położonego w obrębie terenów pomiędzy wsią a lasem (fot. 3), niestety nie realizowanego 
z powodu niedostatecznego uwzględnienia form własności. Poszczególne budynki wsi są mocno 
zróżnicowane i nie tworzą harmonijnego obrazu ciągu przestrzeni ulicznej (fot.4). Obok starszej 
zabudowy parterowej o dachach dwuspadowych pojawia się nowsza zabudowa 
dwukondygnacyjna o przeskalowanych bryłach, krytych niskimi dachami kopertowymi 
i dwuspadowymi. Ten bałagan architektoniczny wnętrza ulicy trudny będzie dziś do poprawienia 
i wymaga ustalenia w planie jasnych i czytelnych zasad kształtowania form architektonicznych 
które konsekwentnie realizowane przez lata pozwolą osiągnąć zamierzony cel. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UO, UK, Ul - tereny usług oświaty, kultury, usługi inne. Przedszkole gminne, rozbudowa 

funkcji kulturalno - oświatowych z zapleczem mieszkalno - socjalnym. 
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2. US - tereny ogólnodostępnych usług sportu i rekreacji - boiska trawiaste, terenowe 
urządzenia sportowe. 

3. UH, UG - tereny usług handlu i gastronomii, wydzielone usługi handlu i gastronomii 
poziomu podstawowego. 

4. UT - tereny usług turystyki, rozwój funkcji ukierunkowanych na obsługę turystyki (zajazd, 
bar przydrożny, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, itp.) wraz z zapleczem mieszkalno - 
socjalnym. 

5. UK - tereny usług kultury, proponowane miejsce na pomnik upamiętniający bitwę Stefana 
Czarnieckiego pod Gołębiem. 

6. P B.S. - tereny przemysłu, baz i składów. Rezerwa terenu dla potrzeb rozbudowy kompleksu 
Zakładów Azotowych Puławy, 

6. P,E – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz energetyki. Rezerwa terenu 
dla potrzeb rozbudowy Zakładów Azotowych Puławy oraz budowy elektrowni wraz ze stacją 
elektroenergetyczną, z wykluczeniem lokalizacji elektrowni jądrowej i wiatrowej. Wskazuje się 
w planie miejscowym wprowadzenie ustaleń dotyczących: 
- maksymalnej mocy elektrowni, 
- sposobu wyprowadzenia mocy, 
- powiązań technologicznych i infrastrukturalnych z istniejącym zakładem, w tym zasad 
obsługi komunikacyjnej i ewakuacji , 
- zasad ochrony środowiska, z uwzględnieniem analiz dotyczących wystąpienia ryzyka awarii 
przemysłowych, 
- parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.  
7. ZL – tereny lasów. W wyznaczonym obszarze dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych niezbędnych dla obsługi terenu 6 P,E. 
 
 
 
 

7. GÓRA PUŁAWSKA 
 

Jeden z dwóch ośrodków gminy Puławy leży po prawej stronie Wisły na przeciw miasta 
Puławy. Niegdyś wieś dziedziczna leżąca na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Janowca do 
Kozienic i z Puław do Zwolenia z przeprawą przez Wisłę. Góra Puławska nazywana początkowo 
„Góra" później po przeniesieniu kościoła z Jaroszyna nazywana „Górą Jaroszyńską" aż do czasu 
utworzenia gminy kiedy zmieniono nazwę na obecnie używaną. Obok wzgórza kościelnego po 
drugiej stronie wąwozu (dziś droga do Zwolenia) w 1811 pobudowano pałac Czartoryskich 
otoczony pięknym parkiem stanowił zamknięcie widokowe z położonej po drugiej stronie Wisły 
siedziby rodowej w Puławach. Pałac uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej, a na terenie 
parku pobudowano szkołę podstawową. Jako oddzielna jednostka administracyjna - gmina Góra 
Puławska funkcjonowała od 1867r. (w zaborze rosyjskim powiat Kozienice) do 1973, kiedy to 
po połączeniu z gminą Gołąb tworzy gminę Puławy. 

Góra Puławska wraz z przysiółkiem Adamówka i Dąbrowa tworzy sołectwo. Ponadto 
w skład sołectwa wchodzą osiedle Krzywe Koło i Matłoska powstałe w latach 60-tych a także 
część zwana „Szczekarką" (tereny przy drodze do Zwolenia). Pod względem krajobrazowym 
Góra Puławska zajmuje tereny o największych walorach widokowych zwłaszcza od strony 
skarpy osady pałacowej w Puławach. Z linii lasów od północnej i południowej strony wyłaniają 
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się dwa wzgórza „kościelne" i „szkolne" kiedyś pałacowe rozcięte wąwozem (trakt drogowy ze 
Zwolenia przez most do Puław) u stóp których rozciąga się zabudowa starszej części wsi tworząc 
liniowy układ wzdłuż drogi Janowiec - Kozienice. Równie cennym elementem krajobrazowym 
jest a raczej są widoki na panoramę Puław ze wzgórz od strony Góry(fot. 1,2). Punkty widokowe 
rozsiane szczególnie na wzgórzu „szkolnym" i rozwijających się osiedlach Matłoska winny być 
uwzględnione przy kompozycji zabudowy-otwarcia i okna widokowe (fot.2). Szczególnie cenne 
jest wzgórze kościelne z centralną zabudową zabytkowego kościoła parafialnego (fot.3,4) oraz 
dwiema promieniście rozplanowanymi drogami, z których jedna obsadzona drzewami tworzy 
przepiękny szpaler spacerowy (fot.5). 

W widoku na wzgórze ochroną należy otoczyć zespół kościelny wraz z zielenią poprzez 
ograniczenie obudowywania wzgórza powyżej istniejącej zabudowy zwłaszcza od strony 
wschodniej. Ponadto należy ograniczyć wysokość oraz gabaryty zabudowy realizowanej u stóp 
wzgórza, jednocześnie postuluje się powiększenie strefy ochrony konserwatorskiej od strony 
południowo wschodniej. W widoku ze wzgórza poprzez komponowanie zieleni wysokiej 
z uwzględnieniem otwarć i okien widokowych, długiej (na Puławy) oraz,s krótkiej perspektywy 
na sąsiednie wzgórze osiedli jednorodzinnych (fot.6). Nie zachowanie tych warunków stwarza 
dysonans krajobrazowy. 

Układ urbanistyczny Góry Puławskiej powstał w oparciu o szkielet układu dróg handlowych: 
a) wzdłuż szlaku Janowiec - Kozienice przyjmując kształt typowej ulicówki 
b) wzdłuż szlaku Zwoleń - Puławy z przeprawą przez Wisłę gdzie przy skrzyżowaniu 

szlaków rozwinął się fragment zabudowy ulicowej w układzie prostopadłym do poprzedniego 
oraz dwa skupiska zabudowy starszej zwanej „u przewozu" lub „rejentówką" i młodsza grupa od 
strony  Zwolenia zwana „szczekarków" 

Nad całością dominowały omawiane wzgórza kościelne oraz pałacowe z zespołem 
folwarcznym. 

Lata powojenne przyniosły wzmocnienie obu kierunków zabudowy ulicowej, zbyt daleko 
idące przekształcenie układu zabudowy wzgórza pałacowego dziś szkolnego oraz rozwój 
nowych osiedli-sypialni dla pobliskich Puław. To pierwsze osiedle zwane „Krzywym Kołem" ze 
zdecydowanie negatywną pod względem krajobrazowym unifikacją zabudowy (fot.8). Nieco 
późniejsze osiedle „Matłoska" oraz zabudowa w rejonie wału, powstały na prywatnym wykupie 
ziemi co przyczyniło się do zróżnicowania architektury.  

Zarówno Gołąb jak i Góra Puławska nie były lokowane i nie miały praw miejskich. 
Z przywilejem lokacji wiązało się wyznaczenie placu centralnego (rynku), który powoli obrastał 
zabudową i stanowił centrum życia osady stając się szkieletem układu przestrzennego (jak np. 
Końskowola, Wąwolnica). Nie mniej o ile w Gołębiu można wyodrębnić plac (przed kościołem), 
który może przejąć tego typu funkcje, to w Górze Puławskiej przy dzisiejszej zabudowie jest to 
trudne do wykreowania. Najodpowiedniejszą lokalizacją takiej funkcji byłyby tereny położone 
u stóp jednego ze wzgórz, tymczasem obszary te są ściśle zainwestowane gęstą zabudową. 
Wykreowaniu takiej przestrzeni nie sprzyja także rozmieszczenie obiektów usługowych 
o charakterze publicznym a także rezerw terenowych pod budowę tego typu obiektów. 
Tymczasem ciśnienie budowlane wynikające głównie z położenia tuż obok Puław powoduje 
dalsze rozwlekanie zabudowy na jej naturalnym (bo wynikających z możliwości terenowych) 
kierunku południowym i południowo-zachodnim, głównie wzdłuż starej drogi do Janowca 
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i przysiółka Adamówka-Dąbrowa. Przy takich uwarunkowaniach dalszy rozwój przestrzenny 
Góry winien raczej przypominać drogę ewolucji jaką przeszły miejscowości „prywatne" takie 
jak Nałęczów, czy dawne Puławy). Oczywiście skala i charakter jest nie do powtórzenia. 
Nowoprojektowane osiedla winny cechować się rozluźnionym sposobem zabudowy na 
swobodnie kształtowanej siatce ulic, dostosowanej do rzeźby terenu z wykorzystaniem wysokich 
walorów krajobrazowych otoczenia. Program osiedli powinien być wzbogacony o usługi 
i przestrzenie o charakterze publicznym zarówno poziomu elementarnego (jak i gminnego) przy 
czym należy dążyć do ich centralnego sytuowania w stosunku do osiedli i zespołu osiedli. 

 
Sieć dróg i ulic w częściach peryferyjnych osiedli należy projektować jako otwartą, 

umożliwiającą dalszy jej rozwój. 
Sama zabudowa Góry Puławskiej jest dość mocno zróżnicowana. W starszej części wsi 

dominują domy parterowe drewniane, nowsze murowane o dachach naczółkowych, często 
z facjatami, (fot.9) gankami otwartymi lub zamkniętymi o różnych formach (fot. 10). Taki typ 
zabudowy ukształtowanej przez tradycję należy uznać za najbardziej charakterystyczny dla tej 
miejscowości. Gęstość zabudowy również jest dość mocno zróżnicowana. W starej części wsi 
w obrębie skrzyżowania zagęszczenie zdecydowanie rośnie na małych parcelach obok starej 
zabudowy pączkowały rozbudowy i budowy większych kubatur co w efekcie sprawia wrażenie 
chaosu przestrzennego spotęgowanego szumem informacyjnym tablic i reklam rozwijającego się 
tu ostatnio handlu i usług (fot. 11-12). W rejonie tym należy zdecydowanie zdyscyplinować 
kształtowanie zabudowy poprzez wprowadzenie zasady strefowania skali polegającej na 
ograniczeniu kubatury oraz wysokości budynków, w miarę oddalania się od centrum. 
Preferowania śmielszych, nowoczesnych form architektonicznych w obrębie centrum 
z dominacją funkcji usługowych i bardziej tradycyjnych form z przewagą funkcji mieszkaniowej 
w miarę oddalania się. W części wsi tzw. „osiedlach na górach" szczególnie osiedlu „Krzywe 
Koło" projektowanym na starych normatywach urbanistycznych, ograniczających wielkości 
działek należy przeciwdziałać próbom dogęszczania zabudowy, przyjąć minimalne granice 
wielkości działek rzędu ok. 800m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Ograniczyć 
wysokość zabudowy do 2 kondygnacji oraz różnicując wielkość kubatur dla domów 
mieszkalnych i obiektów usługowych (mieszkalno-usługowych). Ustalić standardy 
architektoniczne z preferencją form nawiązujących do tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej, 
form bardziej przekształconych dla pozostałych typów zabudowy. 

 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UC - tereny usług o charakterze centrotwórczym na poziomie gminnym i ponadlokalnym. 

Obok Gołębia drugi gminny ośrodek usługowy, obejmujący funkcje administracji finansowej 
i gospodarczej, usług handlu i gastronomii, usług kulturalno - rozrywkowych, usług zdrowia, 
łączności i komunikacji, usług komercyjnych innych (remiza OSP). W obrębie wskazanych 
terenów ścisłego centrum zakłada się stopniową likwidację zabudowy mieszkaniowej na 
rzecz obiektów usługowych. Na obrzeżach centrum dopuszcza się realizację obiektów 
o funkcjach mieszanych: usługowej i mieszkaniowej jako uzupełniających. 

2. P.B.S., KS - tereny przedsiębiorczości baz i składów oraz urządzeń komunikacji 
samochodowej uzupełniających program centrum usługowego o obiekty o ograniczonej 
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uciążliwości (hurtownie, bazy składowe, stacje paliw, bazy transportowe, zgrupowania 
drobnej wytwórczości, itp.). 

3. UT, US - tereny usług turystyki i sportu. Przystań żeglarska wraz z bazą szkutniczo - 
remontową. Rozbudowa i poszerzenie programu. Istniejąca baza transportowo - składowa 
wskazana do przekształceń ukierunkowanych na funkcje usługowo - turystyczne. 

4. UK, MNj, ZP - tereny usług kultury, zieleni parkowej. Zespół sakralny z kościołem 
parafialnym p.w. Sw. Wojciecha, plebanii i zabudowy mieszkalno - gospodarczej wraz 
z otaczającą zielenią parkową, ogrodniczo -sadowniczą. Adaptacja funkcji z uwzględnieniem 
wymagań ochrony wartości kulturowych. 

5. ZC - cmentarz czynny przewidywany do powiększenia wraz ze strefą ochrony sanitarnej 
wyznaczonej w planie przewidywanej do skorygowania w zależności od stopnia uzbrojenia 
sanitarnego terenów sąsiednich. 

6. KS, UR - tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej i usług 
rzemiosła. Adaptacja istniejącego zakładu pomnikarskiego z możliwością 
jego rozbudowy, parkingi funkcjonalne oraz elementarne usługi związane z obsługą 
cmentarza (kwiaciarnia, zakład pogrzebowy, itp.). Realizacja 
obiektów bezwzględnie podporządkowana walorom krajobrazowym obszaru. 

7. UO, ZP - tereny usług oświaty oraz zieleni parkowej. Szkoła podstawowa i gimnazjum 
gminne. Adaptacja i rozbudowa obiektu, wskazuje się potrzebę włączenia do programu 
zagospodarowania działki, terenu zieleni i wzgórza. 

8. UO, UK - tereny usług oświaty i kultury. Przedszkole z zapleczem techniczno - socjalnym 
oraz biblioteką gminną. Adaptacja i rozbudowa funkcji tworzącej wraz ze szkołą kompleks 
oświatowo - kulturalny gminy. 

9. US - tereny usług sportu i rekreacji. Projektowany gminny ośrodek sportu i rekreacji dla 
lewobrzeżnej części gminy. Tereny urządzeń rekreacji osiedlowej. 

10. UZ, MNj - tereny usług zdrowia wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową. Rezerwa 
terenów pod budowę ośrodka zdrowia dla obsługi lewobrzeżnej części gminy. 

11. U - tereny usług nieuciążliwych. Dawny zakład galwanizacyjny przedsiębiorstwa Tech - pan 
- obszar wskazany do powiększenia i przekształceń na funkcje handlowo - usługowe, 
administracyjne, itp. 

12. UH, MNj - tereny usług handlu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Preferowana 
dominacja lub wydzielenie funkcji handlowej branży ogólnospożywczej dla obsługi osiedla - 
lokalizacja przykładowa. 

13.  RLU - tereny urządzeń obsługi gospodarki leśnej - leśniczówka Góra Puławska. 
14. WZ - tereny komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę. Komunalne ujęcie wody i stacja 

wodociągowa. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

GÓRA PUŁAWSKA 1 – MNj,MRe,  RP 

GÓRA PUŁAWSKA 2 – MR,  RP 

GÓRA PUŁAWSKA 3 – MNj,MRe 

GÓRA PUŁAWSKA 4 – MNj,MR,  RP 
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GÓRA PUŁAWSKA 5 – MNj,MR,  RP 

GÓRA PUŁAWSKA 6 – MNj,MR,  LS 

GÓRA PUŁAWSKA 7 – MNj,MR,  rezerwa mieszkalnictwa MNj,MR,  LS 

GÓRA PUŁAWSKA 8 – MNj,MR,  rezerwa mieszkalnictwa MNj,MR,  LS 

GÓRA PUŁAWSKA 9 – MNj,MR,  rezerwa mieszkalnictwa MNj,MR 

GÓRA PUŁAWSKA 10 – MNj,MR,  rezerwa mieszkalnictwa MNj,MR,  Lz 

GÓRA PUŁAWSKA 11 – MNj,  US 

GÓRA PUŁAWSKA 12 – MNj,  US 

GÓRA PUŁAWSKA 13 – MNj,MRe 

GÓRA PUŁAWSKA 14 – MNj 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Góra Puławs ka) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

U – TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ (zabudowa usługowa z funkcjami rzemiosła, handlu, 
gastronomii) – zał. nr 1.8 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Standardy kształtowania zabudowy: 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 50 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,5, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 30,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. 

 
 

Kierunek przeznaczenia:  

P – TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW – zał. nr 1.12 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• funkcje handlowe i gastronomiczne towarzyszące kierunkowi przeznaczenia podstawowego, 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Standardy kształtowania zabudowy: 

 
• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 25 % powierzchni terenu,  
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,5, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego lub garażowego, przypadającego na każde 

50,0 m² powierzchni usługowej w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz minimum 
jednego miejsca postojowego lub garażowego na każde 150,0 m² powierzchni składowej i 
magazynowej, 

• teren P położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla którego warunkowo 
dopuszcza się realizację nowej zabudowy oraz remonty, rozbudowę, nadbudowę  
i przebudowę zabudowy istniejącej – po spełnieniu wymagań zawartych w przepisach odrębnych. 
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8. KOLONIA GÓRA PUŁAWSKA, SADŁOWICE 
 

Tworzy obecnie sołectwo Kolonia Góra Puławska położone na południe od Góry przy trakcie 
do Janowca. Historia zasiedlenia tych terenów zaczęła się wraz z powstaniem wsi i majątku ok. 
X/XI wieku. Jako własność biskupów krakowskich dobra zostały przekazane klasztorowi 
Benedyktynów w Sieciechowie. Sprzedane w 1760 r. rodzinie Czartoryskich z Puław przeszły 
pod rząd carski wraz z konfiskatą majątku całej familii. Po odzyskaniu niepodległości Sadło 
wice weszły w skład majątków doświadczalnych Instytutu Rolniczego w Puławach. Pod 
względem krajobrazowym Sadło wice zlokalizowane wśród lasów zdominowane są dużymi 
kubaturami budynków gospodarczych majątku, wśród których zostały także przykłady starej 
gospodarczej zabudowy podworskiej. Dla uczytelnienia zasad gospodarowania tymi terenami 
postuluje się wydzielenie części starej wsi z zabudowaniami siedliskowymi powiększonymi 
o budynki mieszkalne pracowników majątku od części produkcyjnej. To ostatnie tworzy pewien 
kompleks, który może być wykorzystany dalej do produkcji rolnej wzbogaconej w zależności od 
potrzeb o elementy przetwórstwa czy turystyki i rekreacji czynnej na bazie szkółki jazdy konnej. 
Ponadto należy utrzymać teren osiedla zabudowy jednorodzinnej zalążek którego już powstał 
z możliwością jego dalszej rozbudowy co wzmocni atrakcyjność inwestycyjną zespołu. Część 
sołectwa od którego nosi ono nazwę Kolonia Góra Puławska powstała na wyrębie lasów nosząc 
pierwotnie nazwę „Karczunek". Kolonia nie tworzy zwartego siedliska skupia się głównie 
wzdłuż drogi do Janowca, obrzeża lasów (fot. 1) oraz grupę zabudowy na najdalej na południe 
wysuniętym obszarze gminy. Zabudowania wzdłuż szosy Janowieckiej o przewadze gospodarstw 
siedliskowych i domów jednorodzinnych przekształcają się powoli w formę ulicówki co sprzyja 
mnożeniu wjazdów bramowych, które przy coraz bardziej ruchliwej drodze powiatowej 
są zjawiskiem niekorzystnym. Pozostała część kolonii to duże gospodarstwa indywidualne, 
zespoły szklarni itp.. Innym niekorzystnym zjawiskiem są próby podziałów dużych parceli na 
małe działki letniskowe w układach amfiladowych z tzw. szyjami dojazdowymi trudnych 
i kosztownych do uzbrojenia a atrakcyjnych ze względu na odległość od Puław. Nie 
wykorzystanym elementem infrastruktury jest natomiast dość dobrze urządzona droga do 
południowej grupy zabudowy na przedłużeniu drogi leśnej łączącej te tereny z szosą Janowiecką. 
Dlatego preferuje się ograniczenie rozwoju zabudowy wzdłuż linii lasu poprzez wprowadzenie 
formy ekstensywnej. Adaptację i umiarkowany rozwój zabudowy wzdłuż szosy do Janowca 
z preferencją przekształceń siedlisk z zagrodowych na szklarniowo-szkółkarskie, usługowo - 
rzemieślnicze realizowane na stosunkowo dużych działkach ukierunkowanych na formy 
ekstensywne. Dalszą rozbudowę centralnie położonej drogi gminnej jej przedłużenie i włączenie 
do drogi relacji Góra Puławska - Janowiec. Realizacja tej inwestycji uatrakcyjni tereny 
inwestycyjne wzdłuż drogi, a także pozwoli na uzyskanie rezerw terenów budowlanych 
przykładowo wskazanych na rysunku syntezy studium lub do wskazania w koncepcji planu 
miejscowego. Przy czym działki duże pozwalające na zaprojektowanie indywidualnego 
wewnętrznego układu komunikacyjnego wskazuje się do zagospodarowania pod zorganizowane 
budownictwo mieszkalne i mieszkalno-letniskowe. 
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TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej, specjalistyczne gospodarstwa 

ogrodniczo - warzywnicze, adaptacja funkcji 
2. UH, MNj - tereny usług handlu oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej, przykładowo 

wskazana lokalizacja usług handlu branży ogólnospożywczej (jako dominującej 
w projektowanym zespole zabudowy mieszkaniowej) 

3. RPO, UT - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej, turystyki i rekreacji. Dawne 
gospodarstwo doświadczalne IUNG w Puławach. Adaptacja funkcji oraz jej rozbudowa 
w zakresie turystyki i rekreacji (szkółka jazdy konnej itp.) 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

KOLONIA GÓRA PUŁAWSKA 1 – MNj,MR 

KOLONIA GÓRA PUŁAWSKA 2 – MNj,MR,  RP 

SADŁOWICE 1 – MNj 

SADŁOWICE 2 – MR, MNj 

SADŁOWICE 3 – MR, MNj 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Kolonia Gór a Puławska) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

U – TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ (zabudowę usługową związaną z funkcjami 
całodobowej opieki nad osobami starszymi;  (zał. nr 1.4) 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Standardy kształtowania zabudowy: 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 30 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,3, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 30,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. 

 
 

9. JAROSZYN 
 

Należy do najstarszych wsi w gminie po lewej stronie Wisły. Pierwotnie położony na wyspie, 
połączony z lądem po wybudowaniu wałów wiślanych. Istniał tu kościół drewniany datowany na 
przełom X i XI wieku przeniesiony w XVIII wieku do Góry Puławskiej wskutek ochrony przed 
wylewami Wisły. W skład sołectwa Jaroszyn wchodzi część zwana Adamówką Powiśle (dla 
odróżnienia Adamówka - Dąbrowa) powstała na gruntach państwowych po byłym „majoracie" 
Góra Puławska. Obie wsie położone na bardzo dobrych gruntach pradoliny Wisły w bliskim 
sąsiedztwie Puław charakteryzuje przewaga zabudowy jednorodzinnej, otoczonej sadami 
i ogrodami. Pod względem krajobrazowym teren płaski, zabudowa niska, starsza parterowa 
otoczona sadami, nowsza dwukondygnacyjna o wyraźnie większych nadmiernie 
przeskalowanych kubaturach. Skupiona głównie wzdłuż drogi asfaltowej poprowadzonej u stóp 
wału. Pozostała zabudowa rozproszona (szczególnie w Adamówce) skomunikowana systemem 
dróg śródogrodowych. Do zasadniczych problemów przestrzennych związanych z rozwojem wsi 
należy: 
- nadmierne obudowanie drogi i wału poprzez dogęszczenie zabudowy 
- tendencje do rozpraszania chaotycznego zabudowy wśród sadów i ogrodów położonych poza 

skupiskiem terenów zainwestowanych 
- tendencje do wydzielania zbyt małych działek pod zabudowę typu jednorodzinnego bez 

możliwości organizacji towarzyszącej zieleni ogrodniczo-sadowniczej czy wysokiej. 
Fot. 1 ilustruje nadmierne zagęszczenie zabudowy, chociaż same formy architektoniczne 

domów są poprawne. 
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Nieprawidłowości te wynikają z dość dużego ciśnienia budowlanego spowodowanego z kolei 
położeniem w niewielkiej odległości od Puław i braku zrównoważenia dostępności terenów 
w całej strefie pierścienia wokół Puław. Wobec powyższego należy zdecydowanie ograniczyć 
możliwości nowych inwestycji wzdłuż wału poprzez wprowadzenie ekstensywnych form 
zabudowy, ograniczenia wtórnych podziałów parceli, wyznaczaniu nowych terenów 
budowlanych poza strefę wału przyjmując minimalną wielkość działki na około 1200 — 1500 
m2 co umożliwi wprowadzenie towarzyszącej zieleni wysokiej i ogrodniczo - sadowniczej. 
Wprowadzeniu preferencji standardów architektonicznych dostosowanych do płaskiego, 
nizinnego typu krajobrazu głównie poprzez ograniczenie wysokości do 2 kondygnacji, 
preferencje stosowania wysokich form dachów oraz przewagę linii horyzontalnych 
w kompozycji brył budynków. 

 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. RPU - tereny usług dla rolnictwa, punkt skupu owoców i warzyw, adaptacja funkcji 

z możliwością rozbudowy 
2. UR, MNj - tereny usług rzemiosła oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obszar 

o preferencjach rozwoju funkcji usługowo -rzemieślniczych (małe warsztaty i zakłady 
naprawcze o dominacji branży motoryzacyjnej) 

3. UT - tereny usług turystyki i rekreacji, dawny zakład kamieniarski, kierunek przekształceń na 
funkcje związane z obsługą plaż nadwiślańskich, terenów wędkarskich na ciągu panoramy 
widokowej Puław. Obiekty o konstrukcji przenośnej - tereny zalewowe. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

JAROSZYN 1 – MNj,MR,  RP 

JAROSZYN 2 – MNj,MR,  RP 

JAROSZYN 3 – MNj,MR,  RP 

JAROSZYN 4 – MNj,MRe,  RP 

JAROSZYN 5 – MNj,MR,  RZ,  RP 
 
 

10. KLIKAWA 
 

Położona przy trakcie Puławy - Zwoleń wraz z kolonią Klikawa, tworzy sołectwo. Powstała 
ok. XIII/XIV wieku jako wieś dziedziczna. Do 1945 r. istniał tutaj dwór zniszczony w czasie 
działań wojennych na miejscu którego wybudowano po wojnie bazę G.S. 

Zatarciu uległy również pola przy dworskie z sadzawkami. Do dworu należały folwarki 
Piskorów, Oleśniak, Żurawieniec, Pachnowola. W 1939r. na gruntach dworskich zorganizowano 
lotnisko polowe istniejące do dziś. Obok wspomnianej bazy GS na terenie majątku powstały 
zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz zakłady metalowe dziś upadłe (fot.l). Pod 
względem krajobrazowym Klikawa to dość ciekawy teren, szczególnie obszary północne 
i południowe poza centralną strefą zabudowy skupionej w okolicy drogi radomskiej. A to za 
przyczynąrozrzeźbionej doliny rzeki Klikawki wraz z jej prawobrzeżnym dopływem oraz 
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otaczających lasów (fot. 2). Sama wieś zwłaszcza jej starsza część tworzy typową ulicówkę, 
pozostała część zabudowy mocno rozrzedzona i rozproszona głównie wzdłuż drogi radomskiej 
nie tworzy czytelnych form urbanistycznych. Ze względu na położenie w pierścieniu silnego 
oddziaływania Puław daje się zauważyć równie duże jak w Górze Puławskiej ciśnienie 
budowlane. Dla zabudowy mieszkaniowej- głównie na gruntach położonych wokół i na północ 
od „starowsi" oraz na terenach Koloni Klikawa wzdłuż drogi do Tomaszowa. Dla zabudowy 
produkcyjno - usługowej tereny bazy GS, zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego, teren po 
zakładzie metalowym oraz wzdłuż drogi do Zwolenia i Radomia. Dla zabudowy rekreacyjno-
letniskowej są to tereny doliny Klikawki i jej prawobrzeżnego dopływu. Oddzielnym 
zagadnieniem jest lokalizacja lotniska i urządzeń wojskowych wywołujących strefę ochronną 
ograniczającą inwestowanie na obszarze jej zasięgu. Oficjalne stanowisko władz wojskowych 
utrzymuje potrzebę istnienia obiektu jak i strefy, ale nie oficjalnie coraz częściej mówi się 
o możliwości likwidacji lotniska w związku z wstąpieniem Polski do struktur paktu NATO. 
Gdyby przypuszczenia te okazały się faktem wówczas powstanie problem zagospodarowania 
tych terenów. Z punktu widzenia dzisiejszych uwarunkowań obszary te mogą być wykorzystane 
w różny sposób, ze szczególnym wskazaniem na budownictwo mieszkaniowo-usługowe. Nie 
mniej wszystkie decyzje przestrzenne inne niż określone w studium wymagają opracowania 
studialnego poprzedzającego opracowanie planu miejscowego. Zabudowa Klikawy nie odbiega 
od zabudowy sąsiedniej Góry Puławskiej, starsze budynki to domy parterowe, często z dachami 
naczółkowymi, późniejsze z lat 70-tych i 80-tych przeskalowane klocki z dachami kopertowymi 
i ostatnio realizowane budynki mieszkalne charakterystyczne dla większości kraju wille 
podmiejskie o zróżnicowanych formach architektonicznych realizowanych w nowych 
technologiach materiałowych. Ze względów krajobrazowych postuluje się ograniczenie 
wielkości zabudowy do dwóch kondygnacji z preferencją dla wysokich form dachów oraz 
dużym udziale towarzyszącej zieleni wysokiej w programie zagospodarowania działek. 

 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UR.P - tereny rzemiosła produkcyjnego. Przetwórnia owocowo - warzywna z zapleczem 

techniczno - administracyjnym. Adaptacja funkcji. 
2. P.B.S. - tereny przedsiębiorczości, baz, składów. Dawna baza produkcyjno -magazynowo - 

usługowa Spółdzielni Pracy w Puławach. Adaptacja funkcji z możliwością jej rozbudowy 
w dziedzinach pokrewnych. 

3. UH, MNj - tereny usług, handlu oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego. Usługi handlu 
o preferowanej branży ogólnospożywczej poziomu podstawowego wydzielone lub 
wbudowane wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową - lokalizacja przykładowa. 

4. MNj, UR.P - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rzemiosła produkcyjnego. 
Budownictwo mieszkaniowe wraz z zabudową rzemieślniczo - produkcyjną o ograniczonej 
uciążliwości. Kierunek przekształceń -stopniowa eliminacja funkcji mieszkaniowej 
z terenów rzemiosła produkcyjnego. 

5. UK - tereny usług kultury. Projektowany wiejski dom kultury wraz z zapleczem sportowo - 
rekreacyjnym poziomu podstawowego (osiedlowego). 

6. ZD - tereny pracowniczych ogródków działkowych - adaptacja funkcji. 
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7. UH - tereny usług handlu. Adaptacja i rozbudowa funkcji. Preferencje dla branży 
ogólnospożywczej. 

8. P.B.S. - tereny przedsiębiorczości, baz, składów. Dawna baza GS SCh w Górze Puławskiej. 
Adaptacja funkcji z możliwością jej rozbudowy o usługi z zakresu obsługi rolnictwa, 
handlu, rzemiosła produkcyjnego o ograniczonej uciążliwości, itp. 

9. RPO - tereny przedsiębiorczości produkcji rolniczej. Specjalistyczne gospodarstwo 
ogrodniczo - warzywnicze z zapleczem składowo -chłodniczym. 

10. U, MNj - tereny usług nieuciążliwych wraz z zapleczem socjalno - mieszkalnym 
związanym z obsługą drogi nr 44 (obiekty handlowo - gastronomiczne, zajazd motel itp.) - 
z możliwością adaptacji dotychczasowej funkcji dla całego obrębu. 

11 .  KS, MNjU - tereny urządzeń komunikacji samochodowej oraz mieszkalnictwa 
jednorodzinnego. Obszar predysponowany do rozwoju usług z zakresu obsługi 
komunikacji samochodowej (stacje warsztatowo -obsługowe w tym stacja paliw, parkingi, 
motel, itp.). Przyjęty kierunek rozwoju wymaga wyodrębnienia w planie miejscowym 
strefy mieszkaniowej od usługowej w zależności od stopnia rozwoju funkcji. 

12.  IS - tereny urządzeń specjalnych. Lotnisko Klikawa. Wraz ze strefą sanitarną ograniczającą 
inwestowanie w obszarze jej zasięgu. W przypadku zmiany funkcji kierunek przekształceń 
winien być poprzedzony uzupełniającym opracowaniem studialnym. 

13. ZC - tereny cmentarza zamkniętego. Relikty zabytkowego cmentarza wojennego z czasów 
I wojny światowej. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

KLIKAWA 1 – MR,MNj,  RP 

KLIKAWA 2 – MR,MNj,  silnie rozproszona zabudowa MR ,MNj 

KLIKAWA 3 – MR,MNj,  silnie rozproszona zabudowa MR ,MNj 

KLIKAWA 4 – MNj,MRe,  RP 

KLIKAWA 5 – MNj,MRe,  RP 

KLIKAWA 6 – MNj 

KLIKAWA 7 – KS, U 

KLIKAWA 8 – MNj,MRe 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Klikawa) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

MNU – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ  (zał. nr 1.1) 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• funkcje usługowe  związane z naprawą samochodów (warsztat samochodowy), 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Standardy kształtowania zabudowy: 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 50 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,4, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 11,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30º – 

45º, z dopuszczeniem dachów nad garażami i budynkami gospodarczymi o kącie nachylenia 
połaci od 0º – 35º, 

• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na jeden lokal mieszkalny 
oraz co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na dwóch zatrudnionych, 

• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. 
 
 

11. TOMASZÓW 
 

Wraz z częściami (dawniej wsiami) Nowa Góra i Stanisławów tworzy sołectwo Tomaszów 
położone przy dawnym trakcie z Puław do Zwolenia i trakcie z Woj szyna przez Trzcianki, 
Pachnowolę do Gniewoszowa. Oba trakty dziś straciły na znaczeniu. Tomaszów to stosunkowo 
nowa wieś powstała w XIX wieku na gruntach należących do dóbr Bronowickich, z którymi 
wspólnych miała dziedziców. Część zwana Nową Górą prawdopodobnie starsza od Tomaszowa 
(właściwego) powstała na gruntach majątku Góra Puławska stad nazwa Nowa Góra. Podobnie na 
gruntach majątku Góry Puławskiej powstała część dawnej wsi Stanisławów. Pod względem 
krajobrazowym teren płaski otoczony lasami. W pobliżu Tomaszowa znajdowało się jeziorko 
bagienne z systemem strumyków, źródeł i grup zadrzewień - dziś zanikające wskutek melioracji. 
Walory przyrodnicze niewielka odległość od pobliskich Puław stwarzają dogodne warunki dla 
przekształceń i rozwoju budownictwa letniskowo - rekreacyjnego. 

Rozpatrując zgrupowanie tych trzech wsi jako jedną jednostkę osadniczą można określić, że 
pod względem urbanistycznym Tomaszów tworzy typ wielodrożnicy, chociaż oddzielnie każda 
część zabudowana jest w formie ulicowej. Obok tych zwartych stosunkowo ciągów zabudowy 
zrealizowanych zostało kilka siedlisk rozproszonych, które powodują zacieranie granic 
pomiędzy dawnymi wsiami scalając je w jeden organizm osadniczy. Architektura zabudowy 
starsza, z reguły parterowa o konstrukcji wieńcowej (fot. 1), późniejsza wzorowana na 
tradycyjnych formach wzbogaconych o facjaty, werandy i ganki, ale już murowana (fot. 2). 
Najnowsze realizacje to domy dwukondygnacyjne o dużych i bardzo dużych kubaturach nie 
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mających uzasadnienia w faktycznych potrzebach mieszkaniowych rodzin je zamieszkujących. 
Największą wadą tych domów jest to, że nie były one projektowane, tylko „budowane" (fot. 3,4) 
i niestety nie wpisują się w otaczający krajobraz. Wykorzystując naturalne walory krajobrazowe 
oraz przeprowadzoną analizę form zabudowy należy rozwój miejscowości dla poszczególnych 
części ukierunkować wzdłuż istniejących ulic, przy zachowaniu możliwie dużych szerokości 
działek. Umożliwi to realizację - obok budownictwa zagrodowego - zabudowy jednorodzinnej 
o charakterze siedliskowym z dużą ilością wysokiej zieleni towarzyszącej. W centralnej części 
wsi w obrębie pasma cieków wodnych, łąk i zadrzewień postuluje się wprowadzenie form 
zabudowy ekstensywnej, wzmacniając jednocześnie nasycenie zieleni dla tych obszarów. 
Ponadto należy w planie miejscowym ustalić standardy jakościowe dla przebudowywanych 
i noworealizowanych budynków, szczególnie poprzez ograniczenie wysokości zabudowy do 
dwóch kondygnacji z preferencją dla wysokich form dachów. 

Jednocześnie należy dążyć do wykreowania kierunku przekształceń małych gospodarstw, 
starych, opuszczonych siedlisk, a także wskazania nowych działek przeznaczonych na 
budownictwo o charakterze letniskowo - rekreacyjnym. Dopuszcza się realizację takich form 
zabudowy poza obrębem wyznaczonych terenów pod warunkiem, że będą to zespoły działek 
i znajdą się one poza obszarami tworzącymi system ochrony przyrody. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UH, MNj - tereny usług handlu oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej, przykładowo 

wskazana lokalizacja terenów z preferencją usług handlu branży ogólnospożywczej poziomu 
podstawowego dla wsi. 

2. UK - tereny usług kultury. Wiejski Dom Kultury. Adaptacja funkcji z możliwością 
rozbudowy programu placówki. 

3. ZC - teren cmentarza zamkniętego, ustalenie granic lokalizacji cmentarza ewangelickiego 
wymaga szczegółowych badań terenowych z uwagi na brak wyraźnych śladów jego istnienia. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

TOMASZÓW 1 – MR,MNj,  LS 

TOMASZÓW 2 – MR,MNj,  MR,MNje 

TOMASZÓW 3 – MR,MNje,  Lz 

TOMASZÓW 4 – MR,MNj 

 
 

12. BRONOWICE 
 

Wieś wraz z częścią zwaną Małym Młynkiem i Kolonią Bronowice tworzy sołectwo. 
Położona na starym trakcie z Góry Puławskiej do Kozienic wraz z Jaroszynem i Łęką należy do 
najstarszych wsi notowanej już w XI w. Jako wieś dziedziczna należała początkowo do 
dziedziców Jaroszyna rodziny Jarockich, potem do Firlejów z Dąbrowicy, zwanych 
Broniewskimi. Kolejne nazwiska związane z Bronowicami to: Chomętowscy, Polanowscy, 
Bayerowie, Jaworniccy, Grabscy, Jasińscy, Wołowscy, Makowscy. Od 1869 r. dobra należą do 
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Wilhelma Koschorka, a potem do rodziny Herniczków aż do reformy rolnej w 1945 r., kiedy 
zostały rozparcelowane. Pozostawiono jedynie park dworski z ruiną dworu i zabudowaniami 
gospodarczymi. Później na tym terenie powstała szkoła, baza Spółdzielni Usług Rolniczych 
(SUR), resztę rozparcelowano na działki. 

W XVI w. Krzysztof Broniewski - Firlej pobudował tu zamek. Z czasem rozebrany, 
pozostały piwnice i wieża zwana „firlejowską". W miejscu tym przy wykorzystaniu pozostałości 
piwnic i wieży w 1880 roku pobudowano nowy pałac, zniszczony w 1944 r. Po wojnie, jak już 
wspomniano, ruiny pałacu zostały rozebrane, park zdewastowano, a obok pobudowano szkołę 
tzw. „tysiąclatkę". Swego czasu istniały tutaj gorzelnia, karczma i garbarnia. Na przepływającej 
obok parku rzece Klikawce urządzono staw i młyn wodny. Część wsi, zwana Mały Młynek 
powstała w XIX w. wokół osady młyńskiej istniejącej do dziś. Nazwa „mały" dla odróżnienia od 
„dużego" młyna funkcjonującego przy dworze. Następna część sołectwa Kolonia Bronowice 
powstała w latach międzywojennych na gruntach z parcelacji majątku powiększonych w wyniku 
reformy rolnej po 1945 r. 

Pod względem urbanistycznym wieś położona w bezpośrednim sąsiedztwie założenia 
dworskiego tworzy dziś układ wielodrożnicowy, w ramach którego wyróżnia się droga z Góry 
Puławskiej do Kozienic i poprzecznie ją przecinająca droga do Kajetanowa, zwana 
„Kajetanowską" i w drugą stronę do Łęki zwana niegdyś „Trytwą". 

Ranga tego ostatniego kierunku zgodnie z dotychczas obowiązującym planem miejscowym 
miała zdecydowanie wzrosnąć, śladem tych dróg miano bowiem przeprowadzić obwodnicę 
Puław z kierunku Lublina na Radom. Zgodnie z najnowszym programem budowy obwodnicy 
oraz sugestią władz gminy popartą przeprowadzonym studium obwodnica zostanie przesunięta 
na północny skraj wsi. Przy czym precyzyjny przebieg zostanie określony w dalszych 
szczegółowych opracowaniach koncepcyjnych. Pod względem krajobrazowym Bronowice 
tworzą zwartą zabudowę otoczoną zielenią sadów z dominującym kompleksem zieleni wysokiej-
pozostałości parku podworskiego. Szczególnie cenne są otwarcia z kierunku wschodniego od 
strony Łęki i Jaroszyna oraz zachodniego ze wzgórza od strony Kajetanowa (fot. 1 i 2)gdzie 
sylweta wsi rysuje się na skłonie ku dolinie Wisły, horyzont zaś zamyka krajobraz przemysłowy 
Puławskich Zakładów Azotowych. 

Starsza część miejscowości skupiona wokół skrzyżowania prezentuje dość zwartą zabudowę 
a jednocześnie mocno zróżnicowaną pod względem architektonicznym. Stara zabudowa wsi to 
z reguły parterowe domy mieszkalne o układzie amfiladowym pomieszczeń, z dachami 
dwuspadowymi, realizowane na małych działkach (fot. 3,4).Lata powojenne przyniosły dość 
duży ruch budowlany wymuszony zniszczeniami, wówczas zaczęły powstawać obiekty 
murowane (fot.5) parterowe z facjatami by później przybrać formy modnych kubików 
dwukondygnacyjnych (fot.6) które w zderzeniu ze starą zabudową oraz wielkością działek 
zdecydowanie zaburzyły charakter wsi. Głód ziemi również działek budowlanych przyczynił się 
do rozwoju zabudowy kolonijnej a w samych Bronowicach zabudowy jednorodzinnej 
z parcelacji gruntów dworskich. 

Niestety zaniżone standardy urbanistyczne dla tych drugich spowodowały powstanie 
sztywnych układów (fot.7) dziś trudnych do rehabilitacji. Nie jest to tak czytelne w przypadku 
zabudowy kolonijnej pomimo podobnej architektury (fot. 8). Wielkość działek stwarza 
możliwość uzupełnień programu zagospodarowania zielenią wysoką oraz swobodnej 
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przebudowy brył budynków. Tendencje przekształceń zabudowy dla poszczególnych części wsi 
są zróżnicowane. Dla zwartej zabudowy starej części Bronowie następuje transformacja 
w kierunku wymiany zabudowy zagrodowej na jednorodzinną z reguły na tych samych 
parcelach. Wobec powyższego w planie miejscowym należy przyjąć właściwe proporcje 
powierzchni zabudowy do powierzchni działek przy ograniczeniu wysokości i kubatur nowych 
budynków dla działek szczególnie małych. 

Przy głównych traktach komunikacyjnych w części centralnej wsi preferować realizację 
elementarnych usług z zakresu handlu i rzemiosła wydzielonych lub wbudowanych w budynki 
mieszkalne. Szczególnego podejścia wymaga park podworski oraz jego otoczenie, stąd potrzeba 
opracowania planu miejscowego wykraczającego poza granice ochrony konserwatorskiej. 
W ramach planu należy przyjąć zasady gospodarowania indywidualnie dla terenu parku wraz ze 
szkołą, zespołu stawów integralnie związanych z parkiem, bazy SUR z kierunkiem transformacji 
na usługi związane z bazą turystyczną oraz dla fragmentów zabudowy mieszkalnictwa 
jednorodzinnego i zagrodowego. Dla części wsi zwanej Mały Młynek - preferuje się 
transformację funkcji zabudowy z zagrodowej na jednorodzinną ale o charakterze siedliskowym, 
w części od strony zachodniej na jednorodzinną na krańcach zachodnich doliny na letniskową. 
Tereny zabudowy kolonijnej w związku z poprowadzeniem obwodnicy ulegną podziałowi. 
Rozproszona zabudowa na północ od obwodnicy wymaga skomunikowania systemu dróg 
gminnych jednocześnie należy ograniczyć dalsze jej rozpraszanie. Po stronie południowej 
zdecydowanie należy przeciwdziałać rozproszeniu zabudowy ukierunkowując inwestowanie 
wzdłuż drogi do Kajetanowa. Po stronie prawej drogi preferuje się zabudowę jednorodzinną 
o charakterze siedliskowym na dużych działkach (min. pow. 2000 - 2500 m2). Po lewej stronie 
z uwagi na panoramę i okna widokowe na dolinę Mały Młynek preferuje się formy zabudowy 
ekstensywne przy minimum podwojonej wielkości działek tj.4000- 5000 m2. 

 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UO, US - tereny usług oświaty i sportu Szkoła podstawowa wraz z zapleczem sportowo - 

rekreacyjnym. 
2. UH - teren usług handlu - sklep ogólnospożywczy - rozbudowa obiektu. 

1. UT - Tereny usług turystyki i rekreacji, dawna baza Spółdzielni Usług Rolniczych, 
przekształcenie funkcji związanych z obsługą turystyki (zajazd, bar, parkingi itp.). 

2. Ul - tereny usług innych (remiza OSP), klub wiejski, rozbudowa funkcji na wiejski ośrodek 
integracji społeczno - kulturalnej. 

3. (skreślono). 
4. MNj, U - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych, dawny zakład 

garbarski, lokalizacja w obrębie projektowanego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego 
dopuszczona warunkowo związana z zagospodarowaniem zbiornika wodnego 
proponowanego do odtworzenia w ramach tzw. małej retencji. 

5. EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych GPS Bronowice - adaptacja obiektu. 
6. UT. - tereny usług turystyki i rekreacji. Osada młyńska, kierunek przekształceń na funkcje 

turystyczno - rekreacyjne z zapleczem mieszkalnym związane z zagospodarowaniem 
zbiorników wodnych na rzece Klikawce. 
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ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

BRONOWICE 1 – MNj,MR  RP 

BRONOWICE 2 – MNj,MRe  RP 

BRONOWICE 3 – ML,  RZ 

BRONOWICE 4 – MR,MNj,  RZ 

BRONOWICE 5 – MNj,  RP 

BRONOWICE 6 – ML,  RZ 

BRONOWICE 7 – MNj,U,  RZ 

BRONOWICE 8 – MNj 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Bronowice) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

P – TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW  (zabudowa 
produkcyjna, przetwórstwo rolno-spożywcze, przechowalnie owoców i warzyw, składy i magazyny) – 
zał. nr 1.13, 1.14 
 
Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• funkcje wystawiennicze, handlowe i gastronomiczne związane z kierunkiem przeznaczenia 
podstawowego –  maksymalnie do  30 % powierzchni użytkowej zabudowy, 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Standardy kształtowania zabudowy: 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 40 % powierzchni terenu,  
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,5, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 11,0 m do kalenicy dla budynków przekrytych 

dachami dwu lub wielospadowymi o kącie nachylenia głównych połaci od 30º – 45º 
• wysokość budynków  przekrytych dachami o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 30º nie 

może przekroczyć 9,0 m, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego lub garażowego, przypadającego na każde 

50,0 m² powierzchni usługowej w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz minimum 
jednego miejsca postojowego lub garażowego na każde 150,0 m² powierzchni składowej i 
magazynowej, 

• zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. 

• teren P położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla którego warunkowo 
dopuszcza się realizację nowej zabudowy oraz remonty, rozbudowę, nadbudowę  
i przebudowę zabudowy istniejącej – po spełnieniu wymagań zawartych w przepisach odrębnych. 

 
 

13. ŁĘKA 
 

Podobnie jak Jaroszyn jedna z najstarszych wsi po lewej stronie Wisły tworząca oddzielne 
sołectwo. Pierwotnie położona na wyspie wiślanej tworzy typowy układ wsi ulicówki wzdłuż 
wału wiślanego. Jako wieś dziedziczna należała do takich rodzin jak Rogowscy, Firlejowie - 
dziedziców pobliskich Bronowie. Zniszczona prawie doszczętnie w czasie działań wojennych 
1944/45 roku, szybko odbudowała się w latach powojennych. Rozrastając się wzdłuż dróg 
o części zwane Tarnawy i Przecinka. Układ wsi powoli przybiera formę wielodrożnicy 
z centralną częścią wokół filii szkoły w Bronowicach (obecnie zlikwidowanej) i remizy OSP. 
Pod względem krajobrazowym tworzy jak Jaroszyn płaski nizinny krajobraz (fot.l i 2) zabudowy 
otoczony sadami i ogrodami. Zwłaszcza starsze budynki o mniejszych kubaturach 
i powściągliwej architekturze wtopione w zieleń sadów tworzą niepowtarzalną atmosferę cichej 
spokojnej wsi. W porównaniu do Jaroszyna zapewne z uwagi na znaczniejszą odległość od 
Puław mniejsze nieco ciśnienie budowlane i bardziej rozciągnięta zabudowa nadaje Łęce 
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rolniczy charakter. Chociaż nieprawidłowości urbanistyczne w rozwoju są podobne zwłaszcza 
jeśli chodzi o nadmierne obudowywanie wału poprzez wtórne parcelacje wzdłuż drogi, 
to tendencje do rozpraszania zabudowy nie są tutaj już tak czytelne. Dlatego, podobnie jak 
w Jaroszynie wzdłuż wału należy ograniczyć nadmierne dogęszczanie zabudowy wprowadzając 
ekstensywne formy gospodarowania przestrzenią. Zdecydowanie chronić niezabudowane 
przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami wsi. Ukierunkować zabudowę wzdłuż istniejących 
i tworzonych ciągów oddalonych od wału z priorytetem na formy zabudowy siedliskowej nawet 
jeśli nie byłyby to gospodarstwa rolne - działki winny być przynajmniej kilkudziesięcio arowe. 
Następnym krokiem w polityce przestrzennej dla tej miejscowości jest ograniczenie rozwoju 
zabudowy kolonijnej zwłaszcza dla form jednorodzinnych. Architektura budownictwa Łęki jest 
dość mocno zróżnicowana podobnie jak w większości wsi. Do istotnych wad należą zbyt 
przeskalowane i zdecydowanie za wysokie bryły nowszych domów. Dlatego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego należy ograniczyć wysokość zabudowy, przyjmując za 
standard budownictwo parterowe z użytkowym poddaszem (czyli maksymalnie dwie 
kondygnacje). 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UH, MNj - tereny usług handlu, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, adaptacja funkcji 

mieszkaniowej i preferencje rozwojowe dla usług handlu. 
2. Ul - tereny usług innych, remiza OSP - rozbudowa funkcji na wiejski ośrodek integracji 

społeczno - kulturalnej. 
3. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej, specjalistyczne gospodarstwo 

ogrodniczo - warzywnicze. 
4. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej, specjalistyczne gospodarstwo 

ogrodniczo - warzywnicze. 
5. UH, MNj - tereny usług handlu oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej, preferencje dla 

rozwoju funkcji handlowych o profilu ogólnospoży wczy m. 
6. UT - tereny usług turystyki i rekreacji, sezonowe pole namiotowe w rejonie tzw. „starego 

portu", obiekty o konstrukcji przenośnej - tereny zalewowe. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

ŁEKA 1 –MR  RP 

ŁEKA 2 – MR, MNje 

ŁEKA 3 – MR,MNj 

ŁEKA 4 – MR,MNj  RP 

ŁEKA 5 – MR,MNj  RP 

ŁEKA 6 – MR,MNj 
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14. KOWALA 
 

Położona przy skarpie dna doliny Wisły na starym szlaku handlowym Góra Puławska - 
Gniewoszów. Tworzy ciąg typowej ulicówki przedłużeniem której jest następna wieś 
Opatkowice. Jako wieś dziedziczna miała wspólnych dziedziców z Bronowicami. W skład 
sołectwa Kowala wchodzi jeszcze wioska Oleśniak powstała z parceli folwarku należącego do 
majątku Klikawa. Oleśniak składający się z kilkunastu zabudowań położony przy wale wiślanym 
dziś bardziej ciąży do Łęki a to za przyczyną dogodnej drogi wzdłuż wału. Formy zabudowy 
i problemy przestrzenne są niemal identyczne dla Oleśniaka jak i dla Łęki stąd zalecenia 
przestrzenne winny być tu powtórzone. Szczególnie należy ograniczyć dalsze obudowywanie 
wału, nadmierne rozpraszanie zabudowy. Wprowadzić preferencje dla zabudowy parterowej 
(z wykorzystaniem poddaszy na cele mieszkalne) na stosunkowo dużych działkach z udziałem 
zieleni wysokiej. Pozwoli to na zachowanie i wzmocnienie charakteru krajobrazu. Sama stara 
wieś Kowala to nie wielkie siedliska wtopione w skarpę wzdłuż drogi biegnącej na krawędzi dna 
doliny Wisły. Głód parceli budowlanych wynikający z możliwości terenowych spowodował 
rozwój zabudowy kolonijnej na południowy zachód od starej części wsi. Tendencje takie 
potęguje dogodna obsługa komunikacyjna droga jaką stanowi „szosa kozienicka". Stąd kierunki 
przekształceń gospodarowania winny polegać na utrzymaniu charakteru zabudowy starej, 
ochronie rzeźby skarpy przed przekształceniami poprzez wprowadzenie form zabudowy 
ekstensywnej. Ukierunkowanie rozwoju terenów budowlanych wzdłuż ciągu istniejącej 
zabudowy zagrodowej na skraju lasu wraz z ograniczeniem rozwoju zabudowy rozproszonej na 
terenie kolonii Kowala. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 

1. Ul, UH - tereny usług innych i handlu, remiza OSP i sklep spożywczy, rozbudowa funkcji. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

KOWALA 1 – MR,MNj 

KOWALA 2 – U 

KOWALA 3 – RM,MN (teren obj ęty I zmianą studium; wnioskowane zmiany 
parametrów) 

KOWALA 4 – MR,MNj 

KOWALA 5 – MR,MNj 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Kowala) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

MNU – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ  (zał. nr 1.2) 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• funkcje pensjonatowe  związane z opieką dla osób starszych, 

• funkcje towarzyszące kierunkowi przeznaczenia podstawowego, 

• funkcje hotelarskie i gastronomiczne, 

• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

Standardy kształtowania zabudowy: 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 50 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,4, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 11,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30º – 

45º, z dopuszczeniem dachów nad garażami i budynkami gospodarczymi o kącie nachylenia 
połaci od 0º – 35º, 

• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na jeden lokal mieszkalny 
oraz co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na dwóch zatrudnionych, 

• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. 
 
 

15. OPATKOWICE 
 

Opatkowice wraz z kolonią tworzą sołectwo. Położone w ciągu dawnego traktu 
nadwiślańskiego z Góry Puławskiej do Gniewoszowa należy do najstarszych osad z tej strony 
Wisły. Jako dobra królewskie zostały darowane Klasztorowi Benedyktów w Sieciechowie, 
w rękach którego przetrwały do 1819 r. Wraz z kasacją klasztoru wieś przeszła na własność 
rządową wchodząc w skład tzw. „majoratu". Istniał tu folwark klasztorny później majoracki. 
Po parcelacji folwarku w 1908r. utworzono kolonię Opatkowice. 

Opatkowice położone podobnie jak omawiana Kowala u podnóża skarpy na krawędzi dna 
doliny Wisły w układzie typowej „ulicówki". Większość zabudowy skupia się wzdłuż drogi od 
strony doliny. Zabudowa drugiej strony silnie utrudniona przez wąwozy i rozcięcia erozyjne 
skarpy. W krajobrazie od strony południowej wieś mniej czytelna wtopiona w zieleń skarpy, od 
strony kolonii tworzy zwartą czytelną sylwetę. Ruch inwestycyjny umiarkowany, Opatkowice 
leżą poza pierścieniem silnego oddziaływania Puław. Dla utrzymania walorów krajobrazowych 
postuluje się wprowadzenie polityki zachowawczej dla takiego układu zabudowy poprzez 
wprowadzenie form ekstensywnych od strony skarpy dopuszczając jedynie uzupełnienia tam 
gdzie nie koliduje to z naturalnym ukształtowaniem terenu. Po drugiej stronie zakłada się 
możliwość dalej idących przekształceń i uzupełnień w ramach istniejącego ciągu, pamiętając 
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o zachowaniu otwarć widokowych w kierunku kolonii. W podobnym układzie ulicowym 
wybudowano kolonię Opatkowice, tworzy ona zbliżone formy zabudowy co Łęka i Jaroszyn. 
Ponieważ w porównaniu do Jaroszyna i Łęki długość ciągu zabudowy jest znacznie krótsza 
a możliwość nowych inwestycji ograniczona zrezygnowano z wprowadzania form 
ekstensywnych zabudowy traktując nowe uzupełnienia z uwagi na ich ilość jako zabudowę 
plombową. Pozwoli to na ograniczenie bardziej szkodliwego zjawiska pod względem 
urbanistycznym realizacji siedlisk w układzie amfiladowym. Architektura starszej zabudowy 
z reguły drewniana o konstrukcji wieńcowej z ciekawymi zdobieniami okien (fot. 1,2) dachami 
dwuspadowymi w zależności od szerokości działek usytuowana szczytowo lub kalenicowo. 
Niestety tzw. nowe mody w architekturze lat 70 i 80 nie ominęły również Opatkowic 
dysharmonizując zabudowę domami kostkami o przeskalowanych bryłach w stosunku do 
powierzchni parceli. Stąd potrzeba wprowadzenia wytycznych w planie miejscowym 
uwzględniających formy budownictwa tradycyjnego. Z pośród obiektów budownictwa 
publicznego swoja uwagę zwraca budynek szkoły podstawowej, bryła prosta, ale dzięki 
rozwiązaniu wejścia w formie trój łukowego podcienia z ryzalitem mająca swój indywidualny 
charakter (fot. 3) 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UO, US - tereny usług oświaty i sportu, szkoła podstawowa wraz z zapleczem sportowo - 

rekreacyjnym. 
2. UH - tereny usług handlu, wydzielone tereny handlu, sklep spożywczy rozbudowa funkcji 

handlowych zróżnicowanych pod względem rodzajowym. 
3. Ul - tereny usług innych, remiza OSP - rozbudowa funkcji na ośrodek integracji społeczno - 

kulturalnej. 
4. UH - tereny usług handlu, sklep spożywczy - rozbudowa funkcji. 
5. PE - tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, przykładowa lokalizacja 

kopalni piasku dla potrzeb modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Szczegółową 
lokalizację i zasady eksploatacji należy ustalić w planie miejscowym. 

6. teren urządzeń technicznych gospodarki wodnej - pompownia ze zbiornikiem 
wyrównawczym i kanałem odpływowym w ciągu rzeki Klikawki. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

OPATKOWICE 1 – MR,MNj 

OPATKOWICE 2 – KG 

OPATKOWICE 3 – MR,MNj,  RP,  PE 

OPATKOWICE 4 – MR,MNj 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Opatkowice)  

 

Kierunek przeznaczenia:  

US – TEREN USŁUG SPORTU I REKREACJI  (obiekty i urządzenia związane z funkcjami usług 
sportu i rekreacji) – zał. nr 1.11 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

• tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem (pawilony, strzelnice, kioski, 
przekrycia namiotowe i pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, obiekty kontenerowe itp.) 
których suma powierzchni nie przekroczy 5 % terenu US, 

• dopuszcza się parkingi utwardzone o łącznej powierzchni nie większej niż 1.500,0 m²; 
• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

 
 
16. KAJETANÓW 

 
Składa się z dwóch części Kajetanów - Łęka i Kajetanów - Wyrąbki tworzących sołectwo. 

Położone przy skrzyżowaniu dawnych traktów z Bronowie do Czarnolasu i z Woj szyna przez 
Pachnowolę do Gniewoszowa. Obie części nie tworzą zwartej zabudowy i obie powstały 
z parceli folwarku Kajetanów należącego do dóbr Bronowice. Wieś należy do jednych 
z najmłodszych miejscowości gminy - obie części powstały na początku XX wieku. Mieszkańcy 
to osadnicy głównie z okolic Brzeziny i dawnej gminy Oblasy. W części północnej gruntów 
Kajetanowa rozwinęła się późniejsza silnie rozproszona zabudowa kolonijna. Na rozwój wsi 
niewątpliwie największy wpływ będzie miała przebudowa zewnętrznego układu 
komunikacyjnego. Zmiana koncepcji przebiegu obwodnicy przesuniecie jej ze śladu drogi do 
Bronowie na północ poza zabudowę spowoduje udostępnienie nowych uzbrojonych terenów 
budowlanych wzdłuż drogi powiatowej zaś skomunikowanie lokalnego systemu dróg 
z obwodnicą skróci czas dojazdu do Puław, co z kolei pociągnie za sobą wzrost ciśnienia 
budowlanego. Dlatego przewiduje się raczej dynamiczny ruch budowlany w tym obszarze, który 
winien być ukierunkowany głównie wzdłuż drogi do Bronowie przyjmując formy z przewagą 
zabudowy zagrodowej nad jednorodzinną ale o charakterze siedlisk po stronie północnej 
i odwrotnie po południowej. W obszarze dogodnej ekspozycji widokowej na dolinę Małego 
Młynka po stronie południowej drogi postuluje się wprowadzenie form zabudowy ekstensywnej 
umożliwiającej realizację otwarć i okien widokowych. Dla części Kajetanowa - Wyrąbki 
dynamika rozwoju może być nieco mniejsza i tu należy ukierunkować rozwój funkcji 
o charakterze rolniczo - ogrodniczym z preferencją typu zabudowy zagrodowej. Poprowadzenie 
obwodnicy odizoluje tereny na północ od niej położone co wraz z wysokimi kosztami budowy 
infrastruktury uzasadnia wprowadzenie ograniczenia rozwoju istniejącej tam kolonijnej 
zabudowy. Standardy architektoniczne dla Kajetanowa należy ustalić analogicznie jak dla 
Bronowie. 
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TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. Ul, US - tereny usług innych, remiza OSP, rozbudowa funkcji o towarzyszące tereny 

sportowe, wbudowane usługi handlowe - sklep ogólnospożywczy, itp. 
2. UR, P - tereny rzemiosła produkcyjnego - piekarnia wraz z częścią mieszkalną, adaptacja 

funkcji. 
3. (skreślono) 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

KAJETANÓW 1 – MNj,MR,  Lz 
 
 
 
17. PACHNOWOLA 

 
Stara wieś dziedziczna powstała na gruntach majątku Bronowie i wspólnych miała 

dziedziców przez pierwsze wieki istnienia. W Pachnowoli istniał niegdyś dwór i karczma. 
Od 1985 roku Pachnowola wraz z przysiółkiem Osiek, Przecinka i Płoskunka tworzy sołectwo. 
Przysiółki Przecinka i Płaskunka powstały w wyniku komasacji gruntów w latach 
międzywojennych, natomiast starszy Osiek powstał ze sprzedaży gruntów dworskich. Tereny 
sołectwa pod względem krajobrazowym od północy, wschodu i zachodu rozrzeźbione dolinami 
rzeki Klikawki wraz z dwoma jej prawobrzeżnymi dopływami. Starsza część Pachnowoli 
położona na łagodnym skłonie ku dolinie Klikawki cechują zwarte formy zabudowy, przysiółki 
zaś to rozluźniona zabudowa zagrodowa. Pachnowola wraz z przysiółkami Osiek i Płaskunka to 
tereny bardzo dobrze skomunikowane systemem dróg powiatowych i gminnych włączonych do 
drogi krajowej Puławy - Radom a w przyszłości do projektowanej obwodnicy co pretenduje je 
do umiarkowanego a może nawet dynamicznego rozwoju. Stąd potrzeba wyznaczenia terenów 
budowlanych o dominacji zabudowy zagrodowej w obrębie Pachnowoli oraz obrębach 
przysiółków Osiek i Płaskunka. Jednocześnie w przypadku bardziej dynamicznego rozwoju 
inwestycyjnego wyznacza się obszar po stronie zachodniej ulicy przysiółka Płaskunka pod 
zabudowę o dominacji mieszkalnictwa jednorodzinnego ale o charakterze siedliskowym oraz 
wprowadza rezerwę pod taki sam typ zabudowy w przysiółku Osiek. Rozwijanie budownictwa 
wzdłuż otwartych dróg komunikacyjnych jest naturalną kontynuacją istniejącego układu 
ulicowego. Ze względów krajobrazowych wysokość zabudowy nie powinna przekraczać dwóch 
kondygnacji, przy czym preferować raczej należy kompozycje horyzontalne (parterowe) brył 
budynków. Przysiółek Przecinka to tereny wymagające większych nakładów na pełną 
infrastrukturę, szczególnie drogową dlatego adaptuje się istniejący kolonijny charakter 
zabudowy. Tereny w obrębie wyłączeń sieci dróg lokalnych do drogi krajowej Puławy -Radom 
ze względu na atrakcyjne położenie wskazuje się do wykorzystania pod zabudowę 
o przeważających funkcjach usługowych. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UO - tereny usług oświaty. Filia szkoły podstawowej w Zarzeczu wraz z zapleczem. UK 

teren usług kultury 
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2. UH, MNj - tereny usług handlu oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej, przykładowo 
wskazana lokalizacja funkcji z preferencją usług handlu branży ogólnospożywczej poziomu 
podstawowego dla wsi. 

3. U, MNj - tereny usług nieuciążliwych wraz z zapleczem socjalno -mieszkalnym związanych 
z obsługą drogi nr 44 (obiekty handlowo -gastronomiczne, zajazd motel itp.). 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

PACHNOWOLA 1 – UK 

PACHNOWOLA 2 – MR,MNj, MNj,MR,  RP,  Lz 

PACHNOWOLA 3 – MR,MNj,  MNj,MR,  RP,  Lz 

PACHNOWOLA 4 – MNj,MR  RP 

PACHNOWOLA 5 – U,  RP 

PACHNOWOLA 6 – MR,MNj,  RP 

PACHNOWOLA 7 – MR,MNj,  tereny silnie rozproszonej zabudowy MR,MNj,  RP 

PACHNOWOLA 8 – MR,MNj,  RP 

PACHNOWOLA 9 – MR,MNj,  RP 

PACHNOWOLA 10 – MR,MNj 

PACHNOWOLA 11 – MNj,MR  RP 

PACHNOWOLA 12 – MR,MNj,  RP 

PACHNOWOLA 13 – MR,MNj 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Pachnowola)  

 

Kierunek przeznaczenia:  

P – TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW  (zał. nr 1.15) 
 
Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

• funkcje handlowe i gastronomiczne towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, 
• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 
• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 30 % powierzchni terenu,  
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,5, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego lub garażowego, przypadającego na każde 

50,0 m² powierzchni usługowej w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz minimum 
jednego miejsca postojowego lub garażowego na każde 150,0 m² powierzchni składowej i 
magazynowej, 

• zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. 

 
 

18. DOBROSŁAWÓW 
Jedna z najmłodszych wsi gminy powstała na gruntach majątku Pachnowla pod koniec XIX 

wieku. Mieszkańcy Dobrosławowa to głównie ludność napływowa z terenów dawnej gminy 
Oblasy. Do 1985 roku Dobrosławów wraz z Pachnowolą tworzył wspólne sołectwo podzielone 
wskutek nieporozumień między mieszkańcami. Wieś składa się z dwóch części położonej 
wzdłuż drogi nr 44 Puławy - Radom oraz części za rzeką prawym dopływem Klikawki. Obie 
części zdominowane zabudową zagrodową tworzą zwarte ciągi ulicówki jednorzędowej. 

Pod względem krajobrazowym na uwagę zasługuje czytelna sylwetka części „za rzeką" 
(fot.l) nie tworzy ona jednak indywidualnego charakteru. Problem standardu architektury 
analogiczny jak w Pachnowoli. W części wsi położonej wzdłuż drogi do Radomia 
obudowywania drogi oraz mnożenie wjazdów bramowych jest nie pożądane wobec czego należy 
zdecydowanie ograniczyć nowe realizacje. Poza tym strefę doliny rzeczki należy objąć ochroną 
poprzez wykluczenie zabudowy oraz wprowadzanie form ekstensywnych gospodarowania 
w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Wobec ograniczeń inwestycyjnych na tym terenie „ciśnienie 
budowlane" należy ukierunkować na tereny położone po wschodniej stronie części wsi za rzeką 
z preferencją form zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej na dużych działkach). Poza 
omawianymi częściami wsi na gruntach sołectwa w rejonie doliny Klikawki znajdują się dwie 
grupy zabudowy po obu stronach drogi od Kajetanowa. Po stronie zachodniej kilka siedlisk 
skupionych tworzy formę zabudowy ekstensywną po wschodniej odizolowane siedliska tworzą 
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formę zbliżoną do kolonialnej. Obie formy proponuje się do adaptacji z możliwością uzupełnień 
dopuszczonych warunkowo przy zachowaniu zasad ochrony przyrody. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UR,P - tereny rzemiosła produkcyjnego, ubojnia zwierząt i zakłady przetwórstwa mięsnego, 

adaptacja i rozbudowa funkcji. 
2. Ul - tereny usług innych. Remiza OSP - rozbudowa funkcji na wiejski ośrodek integracji 

społeczno - kulturalnej (świetlica wiejska, klub, itp.) 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

DOBROSŁAWÓW 1 – MR,MNj,  RP 
 
 
19. JANÓW, SOSNÓW 

 
Sołectwo obok tych dwóch wiosek składa się ponadto z ich części „Żurawieniec i Zofiówka". 

Obie wsie położone po przeciwnych stronach drogi krajowej Puławy-Radom w układzie 
ulicówek do niej prostopadłych. Wieś Janów - stosunkowo młoda wieś powstała na gruntach 
wykupionych z majątku w Pachnowali i zasiedlona przez osadników (w tym kilku rodzin 
niemieckich). W Janowie istniała osada młyńska z młynem wodnym po którym pozostał do dziś 
staw. Architektura wsi mocno zróżnicowana domy starsze tradycyjnie parterowe o dachach 
dwuspadowych, młodsze murowane przeważnie dwukondygnacyjne o różnych formach z reguły 
obcych w stosunku do tradycji i otoczenia. Brak ujednoliconych standardów w ustaleniach 
obecnie obowiązujących planów miejscowych powoduje zupełny zanik zdyscyplinowania 
i beztroskość uczestników procesu budowlanego. Stąd potrzeba ukierunkowywania rozwoju nie 
tylko nowych obszarów inwestycyjnych tworzących czytelne układy urbanistyczne ale także 
zasad i standardów architektonicznych zabudowy. Dla Janowa podobnie jak dla większości wsi 
gminy jest to ograniczenie wysokości zabudowy do dwóch kondygnacji, druga rozwiązana jako 
poddasze użytkowe, formy dachów wysokie, kompozycje brył w układzie horyzontalnym. 

Z uwagi na sąsiedztwo Janowa ze wsią Zarzecze w obrębie której nastąpi włączenie 
projektowanej obwodnicy do ciągu drogi krajowej Nr.44 dostępność komunikacyjna do Puław 
może spowodować wzrost aktywności inwestycyjnej Janowa. W związku z tym wskazuje się 
kontynuowanie rozbudowy istniejącego układu ulicowego siedlisk zagrodowych oraz terenów 
zabudowy jednorodzinnej w południowej części Janowa. Ponadto na gruntach wsi wzdłuż doliny 
rzeki Klikawki znajduje się grupa kilku siedlisk do adaptacji w układzie zabudowy 
ekstensywnej. Adaptacją lecz przy zdecydowanym ograniczeniu rozwoju nowych działek 
proponuje się objąć obszar w okolicy dawnej osady młyńskiej. Sosnów - wieś powstała w XIX 
wieku na gruntach majątku Pachnowola zasiedlonych przez osadników głównie niemieckich. 
Pod koniec wojny osadnicy niemieccy opuścili wieś a część gruntów rozprzedano i rozdano 
ludności, na pozostałej utworzono Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną dziś znajdującą się 
w rękach prywatnych. Na początku XX wieku obok Sosnowa powstał przysiółek Zofiówka. 
Dalej na południe istniał folwark i wieś Żurawieniec, wzniesiony w XVI wieku jako własność 
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rodu Firlejów, w XVIII .wieku przeszedł w ręce dziedziców Klikawy. Grunty Żurawieńca na 
mocy reformy rolnej rozparcelowano i rozdano okolicznej ludności. 

Sosnów podobnie jak Janów to wieś w układzie ulicowym o przeważającej zabudowie 
zagrodowej. Taki kierunek rozwoju postuluje się zachować z preferencjami dla zabudowy 
zagrodowej po stronie zachodniej, drogi i jednorodzinnej po stronie wschodniej. Z terenów RSP 
należy wydzielić obszar zabudowy wielorodzinnej ustalając w planie miejscowym odrębne 
zasady gospodarowania przestrzenią. Przysiółek Zofiówka i Żurawieniec adaptuje się. 

 
Kierunki kreowania form architektonicznych zabudowy analogiczne jak dla Janowa. 

 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UR, P - tereny rzemiosła produkcyjnego, tartak gospodarczy - adaptacja funkcji. 
2. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej. Dawna Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna „Sosnów". Przetwórnia owocowo - warzywna wraz z zapleczem technicznym - 
rozbudowa funkcji. 

3. ZC - teren cmentarza zamkniętego. Ewangelicki cmentarz Kolonistów niemieckich. 
Postulowany do objęcia ochroną konserwatorską. 

4. ZC -Tereny cmentarza zamkniętego. Relikty cmentarza prawdopodobnie z czasów I wojny 
światowej lub kolonizacji niemieckiej - wymaga rozpoznania konserwatorskiego 

5. KS - tereny urządzeń komunikacji. Projektowana stacja paliw z częścią handlowo - 
gastronomiczną. Zakłada się możliwość rozwoju funkcji związanej z obsługą podróżnych na 
ciągu drogi krajowej nr 44 

6. UO,KS - tereny usług oświaty i sportu, Szkoła podstawowa w Zarzeczu, filia gimnazjum 
w Górze Puławskiej wraz z urządzeniami terenowo - sportowymi -zaplecza kultury fizycznej 
dla tej części gminy 

7. UH,UG,MNj - tereny usług handlu, gastronomii wraz z towarzyszącą zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną. Tereny znajdują się w obrębie centralnej części wsi Zarzecze 
i stanowią część programu usług poziomu podstawowego dla tej miejscowości. 

8. ZC - teren cmentarza czynnego parafii św. Józefa w Zarzeczu wraz ze strefą ochrony 
sanitarnej wyznaczonej planem miejscowym - przewiduje się korektę strefy w zależności od 
stopnia uzbrojenia sanitarnego terenów sąsiednich. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

JANÓW 1 – MR,MNj 

JANÓW 2 – KG 

SOSNÓW 1 – MNj,MRe 

SOSNÓW 1 – MNj,MR 
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20. ZARZECZE 
 

Stara wieś dziedziczna założona XVII wieku na gruntach należących do Bronowie z którymi 
miała wspólnych dziedziców aż do XIX wieku kiedy przeszła w ręce rodziny Lewickich - 
dziedziców Regowa. Posiadała folwark i karczmy. Powstała przy trakcie z Janowca do 
Gniewoszowa nad rzeką Klikawą zwaną niekiedy potokiem Bronowickim. Po II wojnie 
światowej wieś dość intensywnie się rozbudowała powstały: nowa szkoła (przy zabudowie 
Zarzecza ale na gruntach Janowa) oraz kościół i parafia rzymskokatolicka (fot.l). Zabudowa 
Zarzecza rozwinęła się głównie wzdłuż starego szlaku do Gniewoszowa - starsza część wsi, 
i wzdłuż drogi Puławy - Radom. W związku z projektem budowy obwodnicy i włączenia jej 
w ciąg drogi krajowej w okolicy Zarzecza przewiduje się dość intensywny rozwój miejscowości. 
Ponadto funkcjonowanie parafii i dużej szkoły to dodatkowe czynniki rozwojowe miejscowości, 
które mogą z czasem doprowadzić do powstania ośrodka dla zachodniej części gminy 
konkurencyjnego w pewnym zakresie do Góry Puławskiej. Zabudowa Zarzecza w otwartym 
płaskim krajobrazie pól od strony północnej tworzy zwarty ciąg siedlisk zagrodowych 
z dominującą bryłą kościoła górującą nad starszą częścią wsi skupionej na tle ciągu zieleni 
doliny rzeki Klikawki. 

Kierunek przekształceń układu urbanistycznego obok tradycyjnego wzdłuż dwóch dróg 
proponuje się zamknąć w kształt trójkąta, wnętrze którego stanowić będzie rezerwę terenu dla 
wariantu bardziej dynamicznego rozwoju wsi. Inwestowanie w obrębie rezerwy wymaga 
opracowania planu miejscowego uwzględniającego wymogi programowe jak dla małego osiedla 
mieszkaniowego, zwłaszcza wewnętrznego układu komunikacyjnego. Jedynym z istotniejszych 
konfliktów przestrzennych jest obudowanie drogi krajowej zarówno zabudową mieszkaniowo - 
zagrodową jak i usługową. Przy obecnych uwarunkowaniach i tendencjach inwestycyjnych 
proponuje się obok eliminacji uciążliwego transportu tranzytowego skierowanego na obwodnicę 
uspokojenie ruchu lokalnego środkami technicznymi oraz ukierunkowania rozwoju wsi na dużą 
zwartą jednostkę osadniczą wymuszając w ten sposób podporządkowanie komunikacji funkcji 
zamieszkiwania. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UC. - tereny usług centrotwórczych dla zespołu wsi poziomu podstawowego. Obok dwóch 

rozwijających się ośrodków gminnych Gołębia i Góry Puławskiej największy potencjał 
rozwojowy dla zachodniej części gminy posiada Zarzecze. Program usług winien być 
ukierunkowany na rozwój funkcji handlowych, gastronomicznych, usług dla rolnictwa, usług 
rzemiosła telekomunikacji i łączności, usług zdrowia i innych. Preferowana lokalizacja 
w centralnej części miejscowości. 

2. UK - tereny usług kultury. Zespół sakralny z kościołem parafii rzymsko -katolickiej p.w. św. 
Józefa. Adaptacja funkcji. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

ZARZECZE 1 – U,MNj 

ZARZECZE 2 – MR,MNj, rezerwa mieszkalnictwa MNj,MR 
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ZARZECZE 3 – MR,MNj,  RP 

ZARZECZE 4 – MR,MNj,  RP,  RZ 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Zarzecze) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

U – TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ  (zał. nr 1.5) 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  
• zabudowa usługowa związaną z bazą transportową, 
• funkcje związane z serwisem samochodowym, stacja paliw, magazyny, myjnia 

samochodowa itp., 
• produkcja, rzemiosło i wytwórstwo związane z kierunkiem podstawowym, 
• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 20 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,5, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 30,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
• dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. 

 
 

21. WÓLKA PACHNOWOLSKA, KOCHANÓW 
 

Wraz z kolonią Zarzecze tworzą sołectwo położone przy dawnych traktach drogowych 
z Janowca do Gniewoszowa i z Góry Puławskiej do Zwolenia. 

Kochanów i Kolonia Zarzecze to młode wsie powstałe w XIX wieku jedna na gruntach 
majątku Piskorów, druga na gruntach należących do folwarku Zarzecze stąd nazwa. Starszą wsią 
jest Wólka Pachnowalska powstała w XVI wieku na gruntach majątku Pachnowola z którą 
wspólnych miała dziedziców. Istniał tu niegdyś młyn wodny i karczma. Wsie położone 
w równinnym krajobrazie otoczone lasami i grupami zadrzewień poprzecinanych ciekami 
wodnymi. Ruch budowlany stosunkowo słaby, nieco większy w Wólce a to za sprawą dobrego 
skomunikowania z Zarzeczem i drogą Puławy - Radom. Zarówno Wólka jak i Kochanów pod 
względem urbanistycznym tworzą układy zabudowy ulicowej, Kolonia Zarzecze kolonialnej. 
Zabudowa w zdecydowanej przewadze zagrodowa składająca się w ok. 80% z budynków 
murowanych. Domy parterowe o dachach dwuspadowych czasem naczółkowych (fot.l). 
W zabudowie zwartej sytuowane szczytowo, przy szerszych działkach kaleniowo. Proponuje się 
przyjęcie polityki umiarkowanego rozwoju przestrzennego z wykorzystaniem istniejących 
rezerw terenowych w obrębach ciągów zabudowy. Dla Kochanowa i Wólki preferencje 
inwestycyjne należy ukierunkować na poprawę infrastruktury komunikacyjnej. Budownictwo 
wsi proponuje się ukierunkować na poprawę jakościową standardów zamieszkiwania, 
utrzymanie tradycyjnych wykształconych parterowych form zabudowy o wysokich dachach 
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z wykorzystaniem poddaszy na cele użytkowe. Stosunkowo słabo przekształcone środowisko 
przyrodnicze dosyć duży odsetek małych gospodarstw stwarza warunki do rozwoju zabudowy 
o charakterze letniskowym co uznaje się za zjawisko pożądane. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

KOCHANÓW 1 – MR,MNj,  RP, LS 

KOCHANÓW 2 – MR,MNj,  RP, LS 

KOCHANÓW 3 – MR,MNj, Lz 

KOCHANÓW 4 – MR,MNj, Lz 

KOCHANÓW 5 – MR,MNj,  RP, Lz 

KOCHANÓW 6 – MR,MNj,  RP, LS 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Kochanów) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

RM – TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ  (zał. nr 1.6) 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  
• funkcje agroturystyczne, 
•  funkcje hotelarskie i gastronomiczne towarzyszące kierunkowi przeznaczenia 

podstawowego, 
• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

•  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 70 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,02, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 50,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
• dla funkcji hodowlanej zwierząt nakazuje się gromadzenie nawozów naturalnych  

z zastosowaniem szczelnych płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę zapewniających ich 
sześciomiesięczny okres przechowywania. 

 
 
 

22. ANIELIN 
 

Tworzy sołectwo wydzielone z sołectwa Smogorzów. Wieś stosunkowo młoda powstała na 
początku XIX wieku na gruntach Smogorzowa i wspólnych miała dziedziców. Dawni 
mieszkańcy to głownie osadnicy z okolic Zwolenia. W czasie II wojny światowej wysiedlona 
i ograbiona przez Niemców, odbudowała się na nowo. Wieś tworzy typowe formy zabudowy 
ulicowej przeciętej doliną rzeczki Niewidomki (Potok Markowolski). Zabudowa na tle innych 
miejscowości raczej uboga, starsze domy parterowe, drewniane i murowane, nowsze często 
dwukondygnacyjne. Położona w rolniczym krajobrazie otwartym tworzy łańcuszek zabudowań 
wkomponowanych w zieleń sadów przyzagrodowych, od strony wschodniej osłoniętych dzika 
zielenią doliny Niewidomki. Budowa obwodnicy, której włączenie do drogi radomskiej? 
przewiduje się na południowym krańcu wsi spowoduje zwiększenie zainteresowania 
budowlanego, skróci czas dojazdu do Puław i pozwoli na przesunięcie zatrudnienia ze sfery 
rolniczej do innych działów. Przewidywany umiarkowany rozwój wsi należy ukierunkować 
w oparciu o istniejące walory krajobrazowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na standardy 
zabudowy. Dla obszarów wskazanych o dominującej zabudowie zagrodowej budownictwo 
jednorodzinne należy realizować na działkach o podobnych powierzchniach. W obszarze 
wskazanym do zabudowy dominacji budownictwa jednorodzinnego, średnia wielkość działek 
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może być nieco mniejsza rzędu 1200 -1500 m2. Pozwoli to na uzyskanie w projektach 
zagospodarowania działek powierzchni na urządzenie towarzyszącej zieleni wysokiej. Zasady 
kształtowania brył budynków winny być oparte na wzorcach kompozycji horyzontalnej przy 
zachowaniu proporcji wysokości budynków w stosunku do zieleni wysokiej podobnie jak 
w Tomaszowie. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 

1. UH, MNj - tereny usług handlu oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej, preferencje dla 
rozwoju funkcji handlowych o profilu ogólnospożywczym - lokalizacja przykładowa. 

2. NU - składowisko odpadów komunalnych (I wariant lokalizacji). 

 

23. SMOGORZÓW 
 

Wraz z częścią Leokadiów Górny tworzy Sołectwo w skład którego do 1954r wchodził także 
Anielin. Wieś należy do jednych z najstarszych wsi w gminie, chociaż założona poza obszarem 
tradycyjnego szlaku wodnego-Wisły. Wieś dziedziczna. Położona na szlaku z Solca przez 
Chotczę, Piskorów do handlowego miasteczka Gniewoszów. Istniał tu niegdyś dwór okazały ze 
stawami i gorzelnią a także karczma. Ślady pozostałych piwnic po dworze ostatecznie rozebrano 
zaraz po wojnie. Wieś w znacznym oddaleniu od Puław i od trzonu komunikacyjnego gminy 
drogi krajowej nr 44, o charakterze typowo rolniczym. Dziś tworzy układ ulicówki wzdłuż drogi 
powiatowej z przewagą zabudowy po jej północnej stronie (fot. 1). 

Ruch budowlany bardzo umiarkowany ukierunkowany na przekształcenia starych siedlisk 
w nowe gospodarstwa rolne czemu sprzyja stosunkowo dobra struktura agralna. Przy takich 
uwarunkowaniach postuluje się przyjęcie polityki zachowawczej jeśli chodzi o wyznaczanie 
nowych terenów inwestycyjnych z preferencja „ rozluźnienia" zabudowy zagrodowej 
ukierunkowanej na dalszą poprawę warunków produkcji rolnej w obrębie terenów wskazanych 
w studium a w uzasadnionych przypadkach - dla dużych gospodarstw również poza 
wyznaczonymi terenami. Zabudowa wsi dość zróżnicowana starsze domy z reguły drewniane, 
parterowe o amfiladowym układzie pomieszczeń, nowsze przeważnie dwukondygnacyjne. 
Preferencje form architektonicznych: 

- należy dążyć do ograniczenia wysokiej zabudowy przyjmując maksymalnie dwie 
kondygnacje, 

- unikania przeskalowy wania brył budynków -stosowania wysokich form dachów 
- nawiązania do tradycji poprzez stosowanie przekształconych form ganków, werand tak 

charakterystycznych dla zabudowy wiejskiej 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 

1. UH, MNj - tereny usług handlu oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej, preferencje dla 
rozwoju funkcji handlowych o profilu ogólnospożywczym - lokalizacja przykładowa. 
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24. LEOKADIÓW 
 

Tworzy sołectwo składające się z wiosek Leokadiów Dolny (czasem używana nazwa Duży, 
Żabianki i Kuroszowa. Leokadiów wraz z Żabianką tworzy typową ulicówkę z obustronną 
zabudową - jest to najdłuższa wieś w gminie (prawie 2,5 km długości) o takim układzie. 
Kuroszów położony po drugiej stronie drogi Puławy Radom to również układ podłużny 
z przewaga zabudowy jednostronnej. Leokadiów jest stosunkowo młoda wsią. Założona przez 
osadników niemieckich na gruntach Smogorzawa powstała w XIX wieku. Koloniści posiadali 
własny zbór ewangielicki, cmentarz - zachowany do dziś (fot. 1). Pod koniec II wojny opuścili te 
tereny wraz z cofającym się frontem a po wojnie ich ziemię rozparcelowano pomiędzy rolników 
polskich. Kuroszów również założono podobnie jak Leokadiów na gruntach Smogorzowa przez 
osadników głównie niemieckich w tym samym czasie co Leokadiów. Starszą część Leokadiowa 
stanowi Żabianka należąca do majątku w Smogorzowie posiadała karczmę przy trakcie z Solca 
do Gniewoszowa. Leokadiów w otwartym krajobrazie rolniczym tworzy stosunkowo luźny ciąg 
zabudowy o przewadze siedlisk zagrodowych (fot. 2). Różnorodność form zabudowy, 
przeskalowane bryły nowych budynków w stosunku do umiarkowanie rozwiniętej zieleni 
okołozagrodowej dysharmonizują sylwetkę miejscowości. Niewątpliwie pozytywnym 
uwarunkowaniem dla rozwoju Leokadiowa jest dobra struktura gospodarstw i położenie 
w stosunku do drogi krajowej Puławy - Radom. Atrakcyjność wsi prawdopodobnie wzrośnie po 
wybudowaniu obwodnicy. Przy nadmiarze siły roboczej jakie tu występują może okazać się to 
korzystne zarówno dla rozwoju usług w samym Leokadiowie jak i zagospodarowaniu nadwyżek 
przez bardziej dostępne Puławy. Wobec takiej perspektywy proponuje się przyjąć politykę 
umiarkowanego rozwoju przestrzennego z wykorzystaniem istniejących rezerw terenowych 
w obrębie ciągów zabudowy z preferencją na zabudowę zagrodową wzmacniającą strukturę 
gospodarstw celem poprawy warunków produkcji rolnej. Intensyfikacje wysiłków 
ukierunkowanych na rozwój usług w strefie skrzyżowania drogi krajowej do Radomia z drogą 
Leokadiów-Kuroszów oraz w rejonie włączenia obwodnicy w ciąg drogi. 

 
Przy założonym kierunku rozwoju dla tego rejonu precyzyjne decyzje przestrzenne należy 

opracować na podstawie przyjętej i jednoznacznie określonej koncepcji obwodnicy. Wobec 
dużego zróżnicowania form (fot.3) budynków niezbędne jest wprowadzenie ustaleń w planie 
miejscowym porządkujących kształtowanie brył. Głównie poprzez ograniczanie wysokości do 
2 kondygnacji, preferencje dla wysokich form dachów, o kalenicowym układzie względem drogi 
i horyzontalnej kompozycji elewacji. Ponadto w rozwiązaniach projektowych stosować należy 
takie elementy tradycyjne jak podcienia, ganki itp.. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UO, US - tereny usług oświaty i sportu. Szkoła podstawowa wraz z zapleczem sportowo - 

rekreacyjnym - adaptacja funkcji. 
2. Ul - teren usług innych. Remiza OSP - rozbudowa funkcji na ośrodek integracji społeczno - 

kulturalnej wsi (świetlica wiejska, klub, itd.) 
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3. UH, MNj - tereny usług handlu wraz z towarzysząca zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną. Preferencje dla funkcji handlowej branży ogólnospożywczej. 

4. U, MR - teren usług nieuciążliwych, wraz z zapleczem socjalno -mieszkalnym (na części 
zabudowa zagrodowa) związanych z obsługą drogi nr 44 - obiekty handlowo 
gastronomiczne, zajazd, motel itp. 

 

5. RPU - tereny usług dla rolnictwa, dawna baza Spółdzielni Usług Rolniczych kierunek 
przekształceń - poszerzenie programu funkcjonalnego związanego z obsługą rolnictwa 
i usług pokrewnych. 

6. RPU - Tereny usług dla rolnictwa. Punkt skupu mleka - adaptacja funkcji. 
7. UK - teren usług kultury. Pomnik pomordowanych przez Niemców w czasie 

II wojny światowej. 
8. KS, U - tereny urządzeń komunikacji i usług nieuciążliwych. Stacja paliw z częścią 

handlowo-gastronomiczną. Adaptacja funkcji. 
9. UH, MNj - tereny usług handlu wraz z towarzysząca zabudowa mieszkaniową. Preferencje 

dla rozwoju funkcji handlowej branży ogólnospożywczej - lokalizacja przykładowa. 
10. RPO - tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej. Specjalistyczne gospodarstwa 

ogrodniczo-warzywne. Poszerzenie programu. 
11.  UH, UR - tereny usług nieuciążliwych, usług rzemiosła. Projektowane usługi z zakresu 

handlu, rzemiosła związanych z obsługą rolnictwa i drogi nr 44 (zajazd, bar przydrożny itp.). 
12.  ZC - teren cmentarza zamkniętego. Zabytkowy cmentarz ewangelicki z czasów kolonizacji 

niemieckiej. 
13. NU - składowisko odpadów komunalnych (II wariant lokalizacji) 
14. ZC - teren cmentarza zamkniętego. Relikty cmentarza ewangelickiego z czasów kolonizacji 

niemieckiej - wymaga rozpoznania konserwatorskiego. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

LEOKADIÓW 1 – MNj,U,  Lz 

LEOKADIÓW 2 – MNj,MR,  RP, Lz 

LEOKADIÓW 3 – MR,MNj 

LEOKADIÓW 4 – MR,MNj 

LEOKADIÓW 5 – MNj,MR,  RP 

LEOKADIÓW 6 – MR,MNj,  tereny silnie rozproszonej zabudowy MR,MNj,  RP 

LEOKADIÓW 7 – US 

LEOKADIÓW 8 – MR,MNj,  RP 

LEOKADIÓW 9 – MR,MNj,  RP 

LEOKADIÓW 10 – Lz 
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25. POLESIE DUŻE 
 

POLESIE - wieś tworząca sołectwo, składające się z części Polesie Duże, Polesie Małe 
i przysiółka Polesie Klin. Wieś należy do młodych miejscowości powstałych w XIX w. Powstała 
na wyrębie leśnym należącym do majątku Janowieckiego. Mieszkańcami Polesia głównie byli 
osadnicy niemieccy, którzy posiadali własny zbór ewangelicki i cmentarz (fot. 1 i 2). Polesie 
położone podobnie w jak pozostałe wsie tej części gminy w równinnym krajobrazie rolniczym 
otoczonym zagajnikami leśnymi. 

Pod względem urbanistycznym Polesie tworzy zabudowę ulicową rozluźnioną. Budynki 
jedno- i dwukondygnacyjne, starsze domy z dachami dwuspadowymi murowane, rzadko 
drewniane. Działki stosunkowo duże otoczone zielenią sadów przyzagrodowych. Wieś typowo 
rolnicza o nieco gorszej strukturze gospodarstw w porównaniu do Piskorowa, Leokadiowa czy 
Smogorzowa. Przewidywany rozwój wsi bardzo umiarkowany, istniejące rezerwy terenowe 
w obrębie ciągu zabudowy wystarczające. Kierunek przekształceń zorientowany na poprawę 
struktury gospodarstw. Stąd potrzeba referencji dla gospodarstw rozwijających się, małe 
siedliska do przekształceń na zabudowę jednorodzinną i weekendową. Pewną szansą dla Polesia 
jest położenie południowych krańców wsi przy drodze Puławy - Zwoleń, na terenach których 
możliwy jest rozwój usług. 

Wytyczne dotyczące standardów zabudowy podobne jak w Leokadiowie -architektura 
o horyzontalnym układzie kompozycji, wysokość nie więcej niż dwie kondygnacje, preferencje 
wysokich form dachów w układzie kalenicowym względem ulicy. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UK,US — tereny usług kultury i sportu. Dawna kaplica ewangelicka kolonistów niemieckich, 

obecnie kaplica rzymsko -katolicka wraz z boiskiem sportowym. 
2. UH, MNj - teren usług handlu wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową. Preferencje dla 

rozwoju funkcji handlowej branży ogólnospożywczej - lokalizacja przykładowa. 
3. RPO- tereny przedsiębiorczości i produkcji rolniczej. Dawna baza produkcyjno - 

gospodarcza Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Adaptacja i rozbudowa funkcji związanej 
z produkcją i przetwórstwem rolniczym. 

4. KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej. Projektowana stacja paliwowo - 
naprawcza z zapleczem handlowo - gastronomicznym oraz mieszkalno - socjalnym. 

5. ZC -Teren cmentarza zamkniętego. Relikty cmentarza ewangelickiego z czasów kolonizacji 
niemieckiej. 

6. ZC - teren cmentarza żołnierzy niemieckich. Cmentarz czynny służący dla pochówku 
szczątków żołnierzy niemieckich poległych na terenach środkowo - wschodniej Polski. 

ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENÓW OBJ ĘTYCH II ZMIAN Ą STUDIUM: 

POLESIE 1 – MR,MNj 

POLESIE 2 – MR,MNj,  Lz, RP 
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USTALENIA DOTYCZ ĄCE KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA ORAZ 
STANDARDÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY W TERENACH 
WSKAZANYCH  DO ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA (Polesie) 

 

Kierunek przeznaczenia:  

RM – TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ  (zał. nr 1.3) 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  
• funkcje agroturystyczne, 
•  funkcje hotelarskie i gastronomiczne towarzyszące kierunkowi przeznaczenia 

podstawowego, 
• funkcje hotelarsko-rekreacyjne. 
• dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

• urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

• powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 80 % powierzchni terenu, 
• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 0,06, 
• wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 
• dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 
• zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 50,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 
• dla funkcji hodowlanej zwierząt nakazuje się gromadzenie nawozów naturalnych  

z zastosowaniem szczelnych płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę zapewniających ich 
sześciomiesięczny okres przechowywania. 

 
 
 

26. PISKORÓW 
 

Wraz z przysiółkiem Kornatka i Tadzin tworzy sołectwo położone na skraju zachodnim 
gminy i województwa. Piskorów należy do grupy starych wsi. Jako wieś dziedziczna wchodziła 
w skład dóbr Bronowickich i wspólnych miała dziedziców. Obok folwarku istniał tu piękny sad 
z sadzawkami, po których do dziś pozostały okresowo zalewane niecki. Piskorów w otwartym, 
równinnym krajobrazie rolniczym (fot.l) tworzy zwarty ciąg zabudowy zagrodowej jednstronnie 
zabudowanej ulicówki. 

Na terenach po parcelacji folwarku powstało kilka gospodarstw tworzących początek nowej 
kolonii. Piskorów jest wsią typowo rolniczą o dobrej strukturze gospodarstw. Zabudowa 
w większości murowana jedno i dwukondygnacyjna osłonięta zielenią przyzagrodową. Starsze 
budynki drewniane niejednokrotnie o ciekawym detalu architektonicznym (fot.2). Istniejące 
uwarunkowania sprzyjają rozwojowi produkcji rolnej a rezerwy terenowe po niezabudowanej 
stronie ulicy gruntach po byłym folwarku umożliwiają wymianę mniejszych działek 
zagrodowych na nowe obszerne obejścia gospodarskie. Kierunek taki należy uznać za 
pozytywny i wymagający popularyzacji. Wskazane tereny rozwojowe w studium przyjęto ze 
znaczną rezerwą przekraczającą przewidywalne potrzeby, aby w maksymalnym stopniu ułatwić 
pożądaną tendencję przekształceń. Jednocześnie istotnym jest zapewnienie możliwości 
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terenowych na realizację obiektów wbudowanych w zabudowę zagrodową bądź wydzielonych 
związanych z przetwarzaniem produktów rolnych (chłodnie, przetwórnie, punkty skupu itd.) 
Standardów jakościowych dotyczących architektury realizowanej na dużych działkach poza 
wymaganiami krajobrazowymi nie stawia się. 
 

TERENY IMIENNIE WSKAZANE DO ZAGOSPODAROWANIA: 
1. UH, MNj - tereny usług handlu wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową. Preferencje 

dla rozwoju usług handlu, branży ogólnospożywczej. 
2. UH, MNj - tereny usług handlu wraz z towarzyszącą zabudową mieszkaniową. Preferencje 

dla rozwoju usług handlu branży ogólnospożywczej - lokalizacja przykładowa. 
3. URP - tereny rzemiosła produkcyjnego. Projektowane przetwórnie owocowo - warzywne. 

Adaptacja funkcji z możliwością jej poszerzenia o działalność ukierunkowaną na zbyt 
i zagospodarowanie produkcji rolniczej. 
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VIII. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Podstawa opracowania 
 

Studium opracowano na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/208/97 z dnia 16 maja 
1997 roku w sprawie przystąpienia do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puławy i umowy z dnia 11 października 1997 r. zawartej z Zarządem 
Gminy Puławy na wykonanie niniejszego opracowania. 

Prace nad drugą zmianą studium zainicjowała uchwała nr XLVII/230/10 Rady Gminy 
Puławy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy . 

 
2. Opinie i wnioski do Studium 

 

Stosownie do wymogów art.6. ust.3. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w dniach 
od 25 czerwca do 15 lipca 1999r studium zostało udostępnione do zaopiniowania właściwym 
organom i instytucjom. Przystąpienie do prac nad studium zostało poprzedzone zebraniem opinii, 
wytycznych i . informacji zainteresowanych organów służb i jednostek organizacyjnych (wg 
rozdzielnika 60 jednostek organizacyjnych) W wyniku przeprowadzonego postępowania 
wpłynęły następujące wnioski i warunki uzgodnień: 

1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - WT - 2/99/97 z dn. 15.12.97 
 

• nie przewiduje nowych strażnic PSP 

• należy uwzględnić wymagania przepisów ochrony p/pożarowej 

2) Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Szefostwo Infrastruktury Lotniskowej – 
Warszawa - Nr20/5z dn. 08.12.97. 

• należy zachować ograniczenia wysokościowe zabudowy w rejonie Dęblina wg PN – 
Nr 1830/V z  dn .  17.06.99r. 

•  opinia podtrzymująca poprzednie stanowisko, rozszerzone o konieczność 
uwzględnienia ograniczeń 

3) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie -Nr5503  zdn.15.12.97 

• należy uwzględnić aktualny stan obiektów wojskowych oraz związanych z nimi stref 
ochronnych 

4) Urząd Ochrony Państwa w Lublinie - LB-G-1466/97 z dn. 09.12.97r. 
• brak wniosków 

• opinia uwzględniająca z 15.07.99 / rys. syntezy studium/ 
 

5) Urząd Wojewódzki w Lublinie - Woj. Inspektorat Obrony Cywilnej - OC-II-5321/97 
zdn.10.12.97r. 
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• uwzględnienie wymagań dot. budowli ochronnych oraz punktów likwidacji skażeń – ZK-
5321/l/76/99z dn.ll.06.99r 

• opinia podtrzymująca poprzednie stanowisko 
 

6) Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach -Z.V. 4/0718/271/97 z dn. 28.11.97r. 

• wniosek o rezerwację terenu pod budowę Ośrodka Zdrowia dla lewobrzeżnej części 
gminy 

7) Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Lublinie DODP - 21s / 101a/143/97 z dn.16.12.97 

• wniosek o utrzymanie terenów pod pasy drogowe dróg krajowych i wojewódzkich oraz 
północnej obwodnicy m. Puławy 

• opinia uwzględniająca z uwagami, z dn. 15.07.99r. / rys. syntezy studium/ 
- rezerwa terenu pod przebieg obwodnicy z wy. alternatywy II wariantu IV „Koncepcji 

programowej budowy mostu przez rz. Wisłę wraz z północną obwodnicą miasta" 
- przyjąć klasę techniczną obwodnicy „ G p" z zachowaniem możliwości podwyższenia 

parametrów do klasy „S" 
- dotychczasowy przebieg drogi nr 44 przewidzieć do dostosowania do parametrów „G p." 
- przy sytuowaniu zabudowy wzdłuż dróg zachodzi wymóg ochrony środowiska 

szczególnie odnosi się do odległości lini zabudowy od pasa drogowego 
 

8) Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział w Kazimierzu Dolnym  
ZZLPK OK. 720/ 13/ 97 z dn. 17.12.97r. 

• wniosek o uwzględnienie ustaleń opracowywanego planu ochrony Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego oraz wskazanych opracowań 

• opinia uzgadniająca z dn. 13.07.99 / rys. syntezy studium/ 

9) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Puławach WZMel. 
o. 443/227/97 z dn. 29.12.97r. 

• wykaz wałów wymagających modernizacji  

• przebudowa przepustu wodnego na rzece Klikawce 
 

WZMel. JP. 400/69/99 z dn. 14.07.99r. 
 

- opinia do studium, wnioski o uwzględnienie 

• rezerw ziemnych na modernizację wałów 

• dróg dojazdowych i eksploatacyjnych 

• remont budowli regulacyjnych w korycie rzeki Wisły i opasek brzegowych 

• budowę pompowni ze zbiornikiem wyrównawczym i kanałem odpływowym na rzece 
Klikawce 

• uwzględnienie zbiorników retencyjnych tzw. mała retencja - Gołąb 
 

- Borowina 
- Piaski - Gołąb 

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 170



 171

• zabiegi pielęgnacyjne oraz modernizacja rzek: 
- Klikawki 
- Nur 
- Niewiadomka 

 

10)  Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie, Inspektorat w Puławach  
NJ 1-500/44/97 z dn. 29.12.97r nie przewiduje robót w Puławach NI 7- 070 /U- 29/99 z dn. 
23.06.99r. 

• Opinia - wniosek o wprowadzenie zakazu inwestycyjnych w między walu 

• zapewnienie możliwości utrzymania i regulacji rzek 
 

11) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Delegatura w Lublinie RZGW -Wa-
TTl - 0255/ 5160/97 z dn. 04.12.97r. 
• uwzględnić „Program małej retencji dla województwa lubelskiego" oraz „Program 

ochrony środowiska dla województwa lubelskiego 1997 - 2010" 

12) Zakład Gazowniczy w Lublinie ZS/ 9-7/188/7576/97 z dn. 06.01.98r. 

• Nie przewiduje dalszej gazyfikacji gminy ale wnosi o uwzględnienie sieci gazowej 
w liniach rozgraniczających ulic. 

13) Zarząd Miasta Ryki 
B. 7322/18/97 z dn. 23.12.97r. 

• otwarty na współpracę w zakresie wspólnych inwestycji infrastruktury technicznej, 
turystycznej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym 

14) PKP - Zakład Nieruchomości ZN6c - 231/11/98 z dn. 08.01.98r. nie planuje inwestycji na 
terenie gminy 

 

15) Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Ochrony Środowiska 

OS.IV. 7310/110/97 z dn. 31.12.97r. 

• ochrona doliny Wisły - korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym 

• wzrost lesistości gminy 

• uwzględnienie istniejących i projektowanych rezerwatów przyrody, użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

• preferencje dla rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej 

• uwzględnienie potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych emisjami 
przemysłowymi, zanieczyszczenie ściekami, składowaniem odpadów i eksploatacja 
złóż 

• OSiR.IV 7310/58/99 z dn. 16.08.1999 r. - opinia z uwagami 

• odl. zabudowy od linii lasu min. 50 m (zachowana) 

• proj. droga gminna do Kolonii Góra Puławska przez kompleks lasu -wprowadzić 
wariant mniej kolidujący z ekosystemem leśnym 

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 171



 172

• pozytywna opinia dotycząca dolesień w rejonie Gołębia i Wólki Gołębskiej w obszarze 
złoża piasków 

 

16) Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru 
Budowlanego GPNB. PPP.7322/1/141/98 z dn. 30.09.98r. 

• wytyczne do opracowania regionalnych i ponad lokalnych powiązań i uwarunkowań 
oraz wymogi dot. polityki przestrzennej województwa -plik 

16) Hydroprojekt Warszawa L.dz. CTE 267/N/ 22/99 z dn. 30.06.99r. 

• pismo informujące o opracowanej „Koncepcji programowo - przestrzennej 
zagospodarowania doliny i regulacji Wisły od km. 295,2 do km. 684,0 / zlecenie 
Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie/ 

 

18) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach Rz - 656 /24/ 99 
z dn. 28.06.99r. 

• uzgodnienie - brak uwag i wniosków 

18) Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód s-ka z.o.o. DT I /  1091/99 z dn. 28.06.99 

• opinia-wniosek o uwzględnienie pasa technicznego wokół linii WN na terenie gminy 
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. LUBZEL S.A. 

 

19) Zakład Energetyczny Puławy 

• opinia uzgadniająca na rys. syntezy studium - bez uwag z dn. 15.07.99r. 
 

21) Państwowa Ochrona Służby Zabytków Wojewódzki Oddział w Lublinie WKZ - 1/ IN / II / 
519/ 4567/97 z dn. 12.12. 97r. 

• wykaz zabytków wpisanych do rejestru „A" 

• wykaz obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. 

• zalecenia formalne i metodyczne do opracowania. IN - II / P - 983 / 3454/98 z dnia 

30.10.98r. 

• materiał uzupełniający wykorzystania zabytków (również do zmian planu) IN - II /P - 

983 / 3600/98 z dnia 16.11.98r. 

• wytyczne konserwatorskie dotyczące stanowisk archeologicznych na terenie gminy 

(również do zmian planu) 

• opinia uzgadniająca z dnia 15.07.1999r. pismo znak IN / 24/ P -748 /2202/99 

z uwagami dotyczącymi porządkowych korekt części opisowej 
 
22) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 

• opinia uzgadniająca z dnia 15.07.1999r. - bez uwag (rysunek syntezy studium) 
 
 

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 172



 173

3. Dokumentacja studium. 

Studium zawiera: 

1/ Dokumentację opisową: 
 

1) Stan istniejący zagospodarowania gminy, * 2) Studia problemowe oraz syntezę 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

2/ Dokumentację graficzną: 

1) Stan istniejący zagospodarowania gminy  skala 1:10 000 
2) Studium ekologii krajobrazu: 
 

a) Uwarunkowania przyrodniczo - krajobrazowe  skala 1:10 000 
b) Kierunki kształtowania struktury ekologicznej  skala 1:10 000 

3) Analizę aktualności terenów budowlanych - potrzeby 
 rozwoju              skala 1:10 000 
4) Uwarunkowania zewnętrzne gminy  skala 1:50 000 
5) Studium wartości kulturowych  skala 1:25 000 
6) Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju turystyki i 
 rekreacji          skala 1:25 000 
7) Studium uwarunkowań rozwoju rolnictwa  skala 1:25 000 
8) Stan stosunków terenowo - prawnych, mapy - plik  skala 1:5 000 
9) Komunikacja 
 

a) Inwentaryzacja stanu istniejącego i prawnego  skala 1:10 000 
b) Elementy diagnozy  skala 1:25 000 
c) Studium uwarunkowań rozwoju komunikacji  skala 1.25 000 
 

10) Studium uwarunkowań rozwoju infrastrukrury sanitarnej   skala 1:25 000 
11) Studium uwarunkowań rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej  skala 1: 25 000 
12) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego - rysunek studium      skala 1:10 000 
 
Drugą zmianę studium opracowano jako: 
-  tekst jednolity (z naniesionymi i odpowiednio wyróżnionymi zmianami wprowadzonymi 

w I i II (projekt) zmianie dokumentu); 
- ujednolicony rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w skali 1:10000 , zawierający rozróżnienie zmian wprowadzonych 
i przyj ętych Uchwałą nr VII/39/07 Rady Gminy Puławy, z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
(I zmiana studium) oraz projektowanych do wprowadzenia (II zmiana studium – 
projekt). 
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I. Wprowadzenie 

1. Podstawa i cel opracowania 

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DZ.U. z 2017 r. poz. 1023) 

wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. nr 1073), które wpływają częściowo na zakres Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Zmieniony art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wprowadza obowiązek zawarcia w Studium informacji dotyczących potrzeb i 

możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

– analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

– prognozy demograficzne, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich 

obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

– możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i 

infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji 

zadań własnych gminy, 

– bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na potrzeby zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy. Analizy 

obejmują dane dla całego obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych. 

Przedmiotem analiz jest określenie potrzeb i  możliwości wyznaczenia przyszłych założeń 

polityki przestrzennej przez gminę w oparciu o wytyczne ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym zawarte  

w art. 10 ust. 1 pkt 7. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XXXIX/223/2014 z dnia  

10 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy, uchwałą Nr VI/27/15 z dnia 

21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy oraz uchwałą Nr 

XIX/141/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy, 

rozpoczęto prace nad zmianą obowiązującego Studium. W celu wywiązania się ze zmian 

wprowadzonych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (obowiązku 

sporządzenia analizy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej wraz z bilansem terenów 

przeznaczonych pod zabudowę) wskazano konieczność wykonania opracowania pt. Analizy 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognoza demograficzna oraz bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę w gminie Puławy. 

 

2. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta 

Strategii Rozwoju Gminy Puławy na lata 2016 – 2023 przedstawia docelowy 

wizerunek gminy z określeniem celów i zasad rozwoju. Wizja rozwoju gminy brzmi 

następująco: „GMINA PUŁAWY to silny ośrodek mieszkalniczy o znaczeniu regionalnym, z 

dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i rekreacyjną, charakteryzująca się wysoką 

integracją współpracujących ze sobą mieszkańców i interesującą ofertą edukacyjno-
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kulturalną, rozwijającym się rynkiem pracy, przedsiębiorczością oraz bogatą ofertą 

inwestycyjną, dbająca o środowisko naturalne dzięki zastosowaniu zasad rolnictwa 

ekologicznego przy produkcji owoców miękkich i ich przetwórstwa oraz zastosowaniu 

technologii OZE.” 

Misja to syntetyczne określenie działań mających na celu osiągnięcie określonej wizji 

rozwoju. Misją gminy Puławy jest: „Aktywny, zrównoważony i zintegrowany rozwój, 

zapewniający wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji dalszy 

dynamiczny rozwój mieszkalnictwa, poprawę jakości i warunków życia mieszkańców, przy 

zachowaniu wartości kulturowych i walorów środowiska naturalnego oraz aktywnym 

wykorzystaniu szans jakie daje położenie.” 

W Strategii Rozwoju Gminy Puławy na lata 2016 – 2023 określony został cel główny 

oraz cele szczegółowe stanowiące podłoże do realizacji celu nadrzędnego jakim jest wizja  

i misja Gminy Puławy. W związku z powyższym wyznaczono następujące cele:  

 

Cel główny: 

 

 

 

 

Cele szczegółowe: 

 

Wzrost jakości życia oraz spójności i integracji społecznej 

mieszkańców Gminy Puławy, poprzez rozwój przedsiębiorczości  

i atrakcyjności inwestycyjnej, a także zwiększenie znaczenia Gminy 

jako obszaru atrakcyjnego dla inwestycji w sferze mieszkalnictwa oraz 

rekreacji i wypoczynku.  

• Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturalna integracja 

Gminy Puławy 

• Wzrost rangi i znaczenia Gminy Puławy jako obszaru 

atrakcyjnego mieszkalniczo, zapewniającego wysoką jakości 

życia 

• Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Gminy Puławy  

poprzez budowanie warunków do inwestycji i wspieranie 

przedsiębiorczości, przy zachowaniu rolniczej specjalizacji 

gminy. 
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II. Analizy demograficzne 
 

Analiza procesów demograficznych stanowi podstawę do określania kierunków 

dalszego rozwoju przestrzennego danej jednostki administracyjnej. Procesy demograficzne 

należą do najważniejszych uwarunkowań przyszłego rozwoju gminy czy miasta - pozwalają 

na prognozę oceny sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz na prognozowanie kierunków 

zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 

Analizie poddano procesy demograficzne panujące na terenie gminy Puławy na 

przestrzeni lat 2006 – 2016 ze wskazaniem tendencji w okresie 30-letnim tj. do roku 2046.  

 

1. Liczba ludności 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2016 r.) gminę 

Puławy zamieszkuje 12 009 osób. Kobiety stanowią 50,5% ogóu mieszkańców, natomiast 

mężczyźni – 49,5%. Liczba ludności gminy stanowi 10,5% ludności powiatu puławskiego  

i 0,6% województwa lubelskiego.  

Wykres 1 Zmiany w liczbie ludności w gminie Puławy na przestrzeni lat 2006 – 2016 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Liczba ludności na terenie gminy w latach 2006 - 2016 oscylowała w granicach 

wartości  

11,1 – 12,0 tysięcy osób. Analiza danych dotyczących liczby ludności faktycznie 

zamieszkałej  

gminę Puławy wskazuje na tendencję wzrostową. W okresie tym liczba mieszkańców wzrosła 

o 7,9%. 

 

2. Gęstość zaludnienia 

Średnia gęstość zaludnienia gminy Puławy w 2016 r. wynosiła 75 os./km
2
. Wartość ta 

jest dużo niższa od średniej gęstości zaludnienia powiatu puławskiego, która utrzymuje się na 
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poziomie 123 os./km
2
. Średnia gęstość zaludnienia województwa lubelskiego jest również 

wyższa i wynosi 85 os./km
2
. 

3. Ruch naturalny 

Analizując ruch naturalny w gminie Puławy należy zwrócić uwagę na fakt, że liczba 

urodzeń żywych w ostatnim dziesięcioleciu wahała się w przedziale od 83 do  

120, natomiast zgonów od 100 do 144. Na terenie gminy przyrost naturalny był bardzo 

zmienny. Największa różnica pomiędzy liczbą zgonów i urodzeń żywych nastąpiła w roku 

2014. Przyrost naturalny z wartości najniższej w całym dziesięcioleciu -48 w 2013 roku 

wzrósł do +16, czyli najwyższej wartości odnotowanej w tym okresie. W 2006 r. również 

odnotowano bardzo duży wzrost liczby zgonów nad liczbą urodzeń żywych - przyrost 

naturalny wyniósł wtedy -45. Wartości dodatnie odnotowano w latach 2010, 2011, 2014 i 

2016. Sytuacja gminy Puławy w porównaniu z powiatem puławskim i województwem 

lubelskim jest stosunkowo dobra. W obu przypadkach przyrost naturalny przyjmował 

wartości ujemne w ciągu ostatnich 10 lat. 

 

Wykres 2 Ruch naturalny w gminie Puławy w latach 2006 – 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

4. Migracje ludności na pobyt stały 

Czynnikiem istotnym, który wpływa na liczbę ludności zamieszkującej daną 

jednostkę administracyjną są migrację ludności. W latach 2006 – 2016 liczba zameldowań na 

pobyt stały  

w gminie Puławy znacznie przewyższała liczbę wymeldowań. Średnia liczba zameldowań  

w tym okresie wynsiła 200 osób, natomiast liczba wymeldowań – 119. Efektem tego stanu 

było dodatnie saldo migracji, utrzymujące się na poziomie około 82. Liczba zameldowań 

utrzymywała się mniej więcej na stałym poziomie, za wyjątkiem roku 2007, gdy odnotowano 

nagły wzrost o około 120 osób. W 2016 roku ogólna liczna zameldowań wyniosła 155 osób, 

zaś wymeldowanych osób 88. Najwięcej wymeldowań stanowią wymeldowania do miast.  
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W badanym okresie wymeldowania za granicę praktycznie nie występują. Dla 2015 roku 

stwierdza się brak danych odnośnie liczby osób zameldowanych i wymeldowanych ogółem. 

Saldo migracji w roku 2016 wynosiło 67. Zarówno w przypadku powiatu puławskiego, jak  

i województwa lubelskiego, slado migracji w ciągu ostatnich 10 lat stale przyjmowało 

wartości ujemne. 

Wykres 3 Migracje ludności w gminie Puławy w latach 2006 - 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

5. Przyrost rzeczywisty 

Przyrost rzeczywisty w pełni obrazuje zmiany liczby mieszkańców w gminie, dzięki 

zestawieniu przyrostu naturalnego ze współczynnikiem migracji. Poniższy wykres 

przedstawia przyrost rzeczywisty gminy Puławy w latach 2006 - 2016 skonfrontowany z 

saldem migracji oraz przyrostem naturalnym.  

Wykres 4 Przyrost rzeczywisty w gminie Puławy w latach 2006 - 2016 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W latach 2007 – 2016 przyrost rzeczywisty był dodatni. W roku 2006 był on ujemny  

(-15), po czym nastąpił gwałtowny wzrost w roku 2007 do wartości +173. W kolejnych latach 

przyrost rzeczywisty utrzymywał się na w granicach od +35 do +95. Dla roku 2015 

stwierdzono brak danych dotyczących salda migracji. W roku 2016 przyrost rzeczywisty 

osiągnął  

wartość 69. 

 

6. Struktura wiekowa ludności 

Struktura podziału ludności według kryterium ekonomicznego na grupy w wieku 

przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym ma znaczenie dla określenia 

potencjału ludnościowego.  

W strukturze wiekowej w latach 2006 – 2016 widoczna jest znaczna przewaga osób  

w wieku produkcyjnym. W roku 2016 liczba tych osób kształtowała się na poziomie około 

66% ogółu ludności. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły około 14% ogółu, zaś 

osoby  

w wieku poprodukcyjnym - 20%. Jest to zjawisko mało korzystne. Widoczne są niepokojące 

syndromy starzejącego się społeczeństwa, objawiające się stale obniżającą się liczbą osób  

w wieku przedprodukcyjnym i systematycznie wzrastającą liczbą mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym. Średni spadek liczby osób w wieku >14 lat w ostatnim dziesięcioleciu 

wynosił 22 os./rok. Średni wzrost liczbny osób w wieku 65< wynosił 44 os./rok. Porównując 

dane z roku 2006 i 2016 można zauważyć spadek liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym o 13% oraz wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym o 8% i 

poprodukcyjnym o 18%. Wzrost liczby ludności w wieku powyżej 65 roku życia w gminie 

Puławy utrzymuje się na podobnym poziomie jak w powiecie puławskim (20%) czy 

województwie lubelskim (17%). 

Rozkład poszczególnych grup wiekowych w omawianym okresie czasu 

zaprezentowany został na poniższym wykresie. 
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Wykres 5 Potencjał ludnościowy gminy Puławy w latach 2006 - 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 6 Potencjał ludnościowy gminy Puławy wg płci w latach 2006 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Przewaga kobiet w ostatniej grupie wiekowej wiąże się z dłuższą średnią życia kobiet 

w Polsce oraz wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę. W gminie Puławy liczba kobiet 

w tym przypadku przewyższa liczbę mężczyzn o niemalże 100% zarówno w 2006, jak i 2016 

roku. Mężczyźni w wieku produkcyjnym stanowią grupę liczniejszą od kobiet o około o 13%. 

W 2006 roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym kształtowała się na tym samym 

poziomie. Sytuacja zmieniła się w roku 2016, gdy odnotowano spadek liczby kobiet o 16%.   
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7. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Wskaźnik obciążenia demograficznego społeczeństwa obrazuje ile osób w wieku 

nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku 

produkcyjnym.  

W 2016 roku wskaźnik obciążenia demograficznego, będący ilorazem liczby osób  

w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniósł dla badanego 

obszaru około 46. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 46 osób w 

wieku nieprodukcyjnym. W latach 2006 – 2012, w gminie Puławy wskaźnik ten przybierał 

tendencję spadkową. W powiecie puławskim i w województwie lubelskim utrzymywał się on 

mniej więcej na stałym poziomie do roku 2010. W kolejnych latach odnotowano stopniowy 

wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego we wszystkich trzech przypadkach. Tendencja 

wzrostowa tego wskaźnika jest zjawiskiem niekorzystnym z punku widzenia ekonomicznego. 

Zmiany w liczbie osób w wieku poprodukcyjnym będą miały duży wpływ między innymi na 

funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego. Nastąpi wzrost obciążenia budżetu 

państwa wydatkami na emerytury i renty, wzrost zapotrzebowania na miejsca w domach 

opieki społecznej czy wzrost ogólnych wydatków na służbę zdrowia. 

Poniższy wykres przedstawia wartości tego wskaźnika dla gminy Puławy, powiatu 

puławskiego i województwa lubelskiego w latach 2006 – 2016. 

Wykres 7 Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Puławy na tle  

powiatu i województwa w latach 2006 – 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

8. Feminizacja 

Wskaźnik feminizacji określa ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na  

100 mężczyzn. Wskaźnik feminizacji w latach 2006 - 2016 kształtował się na poziomie od 

105 w 2006 roku do 102 w roku 2016. Wartość wskaźnika dla powiatu puławskiego w ciągu 

ostatnich 10 lat była stała i wynosiła 108, a dla województwa podkarpackiego – 106.  

 

20

25

30

35

40

45

50

55

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gmina Puławy Województwo lubelskie Powiat puławski

Id: BC40358C-D0D0-4EE4-B475-C8FDBF9AA9D6. Uchwalony Strona 11



9. Prognoza demograficzna 

Na podstawie dotychczasowych analiz zakłada się, że procesy demograficzne będą 

utrzymywały tendencje spadkową, co może prowadzić do dalszego spadku liczby ludności. 

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS na lata 2014 – 2050, w perspektywie 

trzydziestoletniej w powiecie puławskim nastąpi ubytek liczby ludności o 18,7%. Liczba 

ludności wiejskiej powiatu zmniejszy się w tym okresie o 9,4%, a ludności miejskiej o aż  

28,9%.  

 

Tabela 1 Prognoza demograficzna dla powiatu puławskiego w okresie trzydziestoletnim 

ROK 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2046 

Powiat ogółem 114 664 112 489 109 553 106 231 102 477 98 377 93 236 

Miasto 54 553 52 833 50 468 47 888 45 130 42 251 38 775 

Wieś 60 111 59 656 59 085 58 343 57 347 56 126 54 461 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Baza demograficzna. 

 

 

Wykres 8 Prognoza zmian liczby ludności dla powiatu puławskiego,  

w tym miast i obszaru wiejskiego do roku 2045  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Demografia. 

 

 

Prognoza demograficzna GUS zakłada zmniejszenie się liczby ludności na obszarach 

wiejskich o około 9%. Oznaczałoby to spadek liczby ludności w gminie Puławy o nieco 

ponad tysiąc osób na przestrzeni kolejnych 30 lat. Mając na uwadze dane demograficzne oraz 

widoczną tendencję wzrostową liczby ludności na terenie gminy w latach 2006 – 2016, 

zakłada się dalszy wzrost liczby ludności w badanym obszarze. Średni wzrost liczby ludności 
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wysonił  

88 osób/rok. Uwzględniając dalszy wzrost na poziomie około 80 osób rocznie, można  

spodziewać się, iż liczba ludności wzrośnie o 2400 osób. Biorąc pod uwagę niepewność 

procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania na nową 

zabudowę w stosunku do wyników analiz, liczba w 2046 roku ta może wynosić nawet  

15 129 mieszkańców. 
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III. Analizy ekonomiczno-gospodarcze 

 

1. Finanse publiczne 

Zasadniczym aspektem analizy ekonomicznej są finanse publiczne gminy. O kondycji 

finansowej gminy świadczy m.in. wysokość dochodów własnych, dotacji celowych 

pochodzących z budżetu państwa oraz środków europejskich i subwencji ogólnych z budżetu 

państwa. Istotne znaczenie dla finansów publicznych mają dochody, których wpływy 

warunkuje w dużej mierze liczba ludności oraz liczba podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie gminy. Podstawowym dochodem własnym gmin jest podatek od 

nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dochody budżetu gminy Puławy w 2016 r. ogółem wyniosły 42,6 mln zł. Wydatki  

z budżetu gminy ogółem przewyższały dochody o około 2,2 mln zł. Według danych GUS, 

dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 3,5 tys. zł. Wartość ta 

była niższa o około 17% od średniej dla powiatu puławskiego. Na przestrzeni 10 lat 

odnotowano niemalże dwukrotny wzrost dochodów budżetu gminy. Wydatki z budżetu na  

1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 3,7 tys. zł, co stanowiło wartość niższą od 

średniej powiatu puławskiego o około 7%. W porównaniu do roku 2006 wydatki na 1 

mieszkańca wzrosły o 77,6%. 

 
Tabela 2 Dochody i wydatki gminy Puławy i powiatu puławskiego w roku 2006 i 2016 

 
gmina Puławy powiat puławski 

2006 2016 2006 2016 

Dochody ogólem  22 820 356,03 42 608 160,21 242 292 009,39 493 341 563,92 

Dochody na  
1 mieszkanca  

2 042,64 3 570,92 2 073,90 4 295,19 

Wydatki ogólem  23 611 567,27 44 791 111,07 249 404 713,86 461 743 588,26 

Wydatki na  

1 mieszkanca  
2 113,46 3 753,86 2 134,78 4 020,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 Największy udział w dochodach budżetu gminy ma Dział 756 – „Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek …”, którego wpływy kształtują się na 

poziomie około 30%. Duża część wpływów pochodziła również z: 

– Działu 758  – „Różne rozliczenia” – 27,55%,  

– Działu 852  – „Pomoc społeczna” – 24,54%. 

Najwięcej środków z budżetu gminy przeznaczono ma Dział 801 – „Oświata i wychowanie”, 

tj. ok. 42%. Do większych wydatków należy zaliczyć również wydatki na:  

– Działu 852  – „Pomoc społeczna” – 25,38%, 

– Dział 926  – „Kultura fizyczna” – 8,83%, 

– Dział 900  – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6,81%, 

– Dział 750  – „Administracja publiczna” – 6,73%. 

W tabeli poniżej przedstawiono dochody i wydatki ogółem wg działów Klasyfikacji 

Budżetowej. W tabeli pominięto działy, których udział był w obu przypadkach równy 0.  
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Tabela 3 Analiza sytuacji finansowej gminy Puławy w 2016 roku  

wg działów Klasyfikacji Budżetowej 

Dział Nazwa 
Dochody 

[zł] 

Udział  

w całości 

budżetu 

[%] 

Wydatki 

[zł] 

Udział  

w całości 

budżetu 

[%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 265 783,60 0,62 418 754,70 0,93 

400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz  

i wodę 

1 103 585,89 2,59 875 343,58 1,95 

600 Transport i łączność 27 052,72 0,06 1 798 902,11 4,02 

630 Turystyka 0,00 0,00 7 507,77 0,02 

700 Gospodarka mieszkaniowa 853 395,43 2,00 118 944,16 0,27 

710 Działalność usługowa 0,00 0,00 15,00 0,00 

720 Informatyka 0,00 0,00 495,00 0,00 

750 Administracja publiczna 286 353,04 0,67 3 012 331,83 6,73 

751 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

11 238,00 0,03 11 238,00 0,03 

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
1 800,00 0,00 217 329,12 0,49 

756 

Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od 
innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

12 728 665,54 29,87 0,00 0,00 

758 Różne rozliczenia 11 740 196,27 27,55 31 329,00 0,07 

801 Oświata i wychowanie 995 297,21 2,34 18 862 049,28 42,11 

851 Ochrona zdrowia 58,30 0,00 125 582,79 0,28 

852 Pomoc społeczna 10 456 615,87 24,54 11 366 789,77 25,38 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
0,00 0,00 5 000,00 0,01 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
115 633,00 0,27 349 679,46 0,78 

900 
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
2 217 952,34 5,21 3 052 372,44 6,81 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
0,00 0,00 582 697,36 1,30 

926 Kultura fizyczna 1 804 333,00 4,23 3 954 549,70 8,83 

Suma 42 608 160,21 100% 44 791 111,07 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Poziom zadłużenia gminy w 2016 roku kształtował się na poziomie  

2 182 950,86 zł. Zgodnie z Wieloletnia prognozą finansową na lata 2017 – 2020, na koniec 

2017 roku przewidywane zadłużenie będzie wynosiło 13 512 219 zł. Oznacza to, że  wydatki 

gminy będą o 33% wyższe w stosunku do planowanych dochodów. W kolejnych latach 

kwota długu przyjmować będzie następujące wartości: 

Tabela 4 Prognozy finansowe gminy Puławy na lata 2017 - 2020 

Rok Dochody Wydatki Kwota długu 

2017 40 887 610,67 54 399 829,67 -13 512 219,00 

2018 45 691 393,00 44 250 000,00 +1 441 393,00 

2019 38 658 000,00 37 894 999,00 +763 001,00 

2020 38 560 000,00 37 860 000,00 +700 000,00 

2021 38 560 000,00 37 860 000,00 +700 000,00 

2022 38 567 749,00 37 960 000,00 +607 749,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych  

w „Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020.” 

 

W prognozie zachowany został wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej  

w całym okresie objętym prognozą. Planowane wydatki bieżące uwzględnione w planie nie 

są wyższe, niż planowane dochody bieżące. W roku 2017 dochody bieżące gminy 

zaplanowane były na kwotę 38 534 060,82 zł, natomiast wydatki – 37 668 115,76 zł. W 

latach 2017 – 2022 dług będzie się stopniowo zmniejszał, a źródłem spłaty długu będą 

prognozowane nadwyżki budżetowe. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planowane 

jest systematyczne obniżanie wydatków gminy. Dochody gminy początkowo będą wzrastać, 

później jednak będą się systematycznie obniżać. Docelowo planowane jest zachowanie 

dystansu pomiędzy dochodami i wydatkami. 

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Puławy zawierająca wskazanie spłaty długu 

oraz bieżących zobowiązań pozwala przyjąć, iż kondycja finansowa gminy jest dobra i 

pozwala na finansowanie inwestycji. 

 

2. Bezrobocie  

Ważnym elementem w analizie sytuacji ekonomicznej gminy lub miasta jest 

bezrobocie. W 2016 roku w gminie Puławy zarejestrowanych osób bezrobotnych było 384. 

Wśród nich było 184 mężczyzn, co stanowi 47,9 % ogółu oraz 200 kobiet, tj. 52,1 %. W 

latach 2006 - 2016 wśród osób bezrobotnych w gminie głównie przeważały kobiety. 

Związane jest to w głównej mierze z ich większą liczbą wśród mieszkańców gminy oraz ze 

strukturą wykształcenia (więcej kobiet z wykształceniem podstawowym lub bez 

wykształcenia). Dane te potwierdzają, że sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy jest gorsza 

niż sytuacja mężczyzn. W przypadku powiatu puławskiego sytuacja jest przeciwna, to 

mężczyźni częściej pozostają bez pracy. Od roku 2013 zauważa się stopniowy spadek liczby 

bezrobotnych w gminie średnio o 73 os./rok. Spadek bezrobotnych wiąże się częściowo z 
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rozwojem gospodarczym oraz tworzeniem prywatnych działalności, a także z migracją 

mieszkańców główne do miast. 

 

Tabela 5 Bezrobotni zarejestrowani na terenie gminy Puławy w latach 2006 - 2016 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meżczyźni 275 211 170 249 270 274 290 290 259 231 184 

Kobiety 358 237 178 206 263 289 306 312 267 226 200 

Ogółem 633 448 348 455 533 563 596 602 526 457 384 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2016 r. procentowy udział osób bezrobotnych wśród mieszkańców gminy 

będących w wieku produkcyjnym wynosił 5,1%. Wykres umieszczony poniżej przedstawia 

znaczną przewagę kobiet – stanowią one 5,7%, mężczyźni natomiast – 4,6%. Krzywa 

przedstawiająca dane ogółem dla gminy i powiatu puławskiego w badanym okresie  

krzałtowała się mniej więcej na podobnym poziomie w obu przypadkach. Od 2013 roku 

zauważa się stopniowy spadek udziału osób bezrobotnych wśród ludności w wieku 

produkcyjnym.  

 

Wykres 9 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie Puławy 

na tle powiatu puławskiego w latach 2006 - 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

3. Rynek pracy i struktura gospodarcza 

Według danych GUS, w gminie Puławy liczba osób pracujących na 1000 ludności  

w roku 2016 wynosiła 92. Wśród pracujących było 632 mężczyzn i 470 kobiet. W latach 

2006 – 2015 liczba pracujących w gminie podlegała niewielkim wahaniom. Od 2010 roku 

liczba osób pracujących w badanym okresie stale wzrasta.  
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Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Puławy na przestrzeni ostatnich 10 lat 

wzrosła o około 21,5%. Świadczy to o rosnącej przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

gminy oraz o tym, że podmioty te są w stanie utrzymać się na lokalnym rynku. Na koniec 

2016 roku zarejestrowanych było 765 podmiotów gospodarczych, co stanowiło około 8% 

wszystkich podmiotów powiatu puławskiego. 

 

Tabela 6 Pracujący w gminie Puławy w latach 2006 - 2015 

Pracujący 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pracujący na  

1 000 ludności 
55 59 69 66 63 69 72 74 81 86 

Meżczyźni 319 356 417 381 372 409 453 465 521 538 

Kobiety 290 313 365 372 366 399 400 413 443 482 

Ogółem 609 669 782 753 738 808 853 878 964 1 020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W latach 2006 - 2016 odnotowano stopniowy wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON. Zgonie z danymi GUS dominującą na terenie 

gminy grupą podmiotów gospodarki narodowej są podmioty zaliczane do sektora 

prywatnego. Osoby fizyczne prowadzące własną działalność stanowią około 85% ogółu 

podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego. Spółki handlowe oraz stowarzyszenia i 

organizacje stanowią po około 3,6% ogółu. Udział podmiotów sektora prywatnego stale 

wzrasta, zaś prywatnego – niezmiennie od 10 lat utrzymuje się na stałym poziomie.  

 

Tabela 7 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych  

w gminie Puławy w latach 2006 - 2016 

Sektor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sektor 

publiczny  
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Sektor 

prywatny  
614 617 629 653 701 677 690 713 744 745 747 

Ogółem  629 632 644 668 716 692 705 728 759 761 765 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

Analizując strukturę działalności gospodarczej dominują podmioty zaliczane do sekcji  

G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając 

motocykle.  

W 2016 roku stanowiły one niecałe około 27,5% wszystkich podmiotów prowadzących 

działalność na terenie gminy. Drugą pod względem wielkości grupę stanowiły podmioty 

zaliczane do sekcji F – Budownictwo – około 15% ogółu. Duże udział w działalności 

gospodarczej mają też podmioty z sekcji: C – Przetwórstwo przemysłowe – 11,6%, M – 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 6,9%, H –  Transport i gospodarka 

magazynowa – 6,8% oraz S i T – Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe 
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zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby – 6,4%. Podmioty zaliczane do pozostałych sekcji stanowią około 25,5%. 

 

 

 

Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej wg grup rodzajów działalności PKD 2007  

w gminie Puławy w latach 2009 - 2016 

Rodzaj działalności 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

19 20 17 20 20 17 14 12 

Przemysł i 

budownictwo 
181 199 191 198 201 208 215 211 

Pozostała działalność 468 497 484 487 507 534 532 542 

Ogółem 668 716 692 705 728 759 761 765 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2016 r. mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników stanowiły około  

97 % wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie. Liczba podmiotów zatrudniających od 

10 do 49 osób w badanym okresie utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie około 

25. Na terenie gminy do roku 2007 istniały dwa średniej wielkości przedsiębiorstwa. Na 

terenie gminy od 2012 r. nie występują podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 50 

osób.  

 

Tabela 9 Podmioty gospodarcze według klas wielkości w gminie Puławy  

w latach 2006 - 2016 

Liczba 

zatrudnionych 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0 – 9 604 608 617 643 690 666 680 701 732 736 740 

10 – 49 23 22 26 24 25 25 25 27 27 25 25 

50 – 249 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Ogółem 629 632 644 668 716 692 705 728 759 761 765 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
  

Do największych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy 

Puławy należą m.in.:  

– Henryk Amanowicz Zakłady Mięsne ”Dobrosławów”; 

– Real S.A. Chłodnia; 

– Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy; 

– Monika i Tadeusz Rułka „Piekarnia Nad Gruszką”, „Sklep wielobranżowy”; 

– Andrzej Zdżalik „Drewmax Bis”; 

– Agnieszka Mazur „KOFLEX”; 

– Tomasz Kęska „TRANSTOM”; 
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– „AJG Uniwersam Grabczak” sp.j.; 

– Gminna Spółdzielnia „Sch” w Puławach; 

– Marian Tomaszewski Usługowy Warsztat Stolarski, Dom weselny; 

– Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „OKTAN”; 

– Artur Cieszko, Jolanta Cieszko, Jolanta Śpiewak PUH „PETROPORT”; 

– Janusz Antoniak Zakład Usługowo Handlowy; 

– Grzegorz Lipski Hurtownia „AMIGA”; 

– Tomasz Woźniak P.P.H. „Flampol”; 

– Mieczysław Serafin Usługowo-Handlowy Zakład Remontowo-Budowlany; 

– Sławomir Nowak Zakład Betoniarski s.c.; 

– Jadwiga Byś Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe; 

– Arkadiusz Woźniak „Chromex” Usługi Hydrauliczno- Gazowe i Kominiarskie; 

– Bożena Wójcicka-Turos Dystrybucja Gazu Bezprzewodowego PropanButan; 

Krzysztof Turos Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Auto Na Gaz”; 

– „Kokos” Zuckerman, Frymus sp. j.; 

– Łukasz Omilianowicz Przedsiębiorstwo sprzętowo-transportowo-handlowe 

„Transyp”. 

 

4. Mieszkalnictwo i budownictwo 

Na zasoby mieszkaniowe gminy Puławy składa się przede wszystkim zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna pozostająca własnością indywidualną. Zgodnie z danymi GUS  

w 2015 roku na terenie gminy było 3 970  mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około  

349 213 m
2
. Liczba mieszkań w stosunku do roku 2006 zwiększyła się o 10,4%, a suma 

powierzchni użytkowej mieszkań o około 23%. 

Tabela 10 Liczba mieszkań w gminie Puławy w latach 2006 - 2015 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba 
mieszkań  

[szt.] 
3 596 3 661 3 757 3 792 3 746 3 800 3 844 3 892 3 924 3 970 

Łaczna 

powierzchnia 
użytkowa 

mieszkań [m
2
] 

283 501 292 179 304 001 308 854 317 999 325 945 331 950 338 511 342 862 349 213 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W badanym okresie przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę 

wzrosła o 10,6%, tym samym podniósł się standard zamieszkania mieszkańców gminy. 

Obecnie wskaźnik ten wynosi 29,3 m
2
/os i jest wyższy niż w przypadku powiatu, który 

wynosi 26,9 m
2
/os. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w gminie wynosi 

88,0 m
2
. Wartość ta wzrosła o 11,7% w porównaniu z rokiem 2006. Na 1 mieszkanie 

przeciętnie przypadają 3 osoby.  

 

Tabela 11 Zasoby mieszkaniowe w gminie Puławy w roku 2006 i 2015  
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2006 2015 

Wzrost 

/spadek  

Liczba mieszkan [szt] 3 596 3 970 ↑ 10,4 % 

Mieszkania na 1000 mieszkańców  323,0 333,2 ↑ 3,2 % 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  78,8
 
m

2
 88,0 m

2
 ↑ 11,7 % 

Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1osobę  25,5
 
m

2
 29,3 m

2
 ↑ 10,6 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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IV. Analizy środowiskowe 

 

Gmina Puławy położoną jest przy północno-zachodniej granicy województwa 

lubelskiego, w powiecie puławskim. Zajmuje powierzchnię około 161,2 km
2
 i  tym samym 

jest największą gminą w powiecie (około 17,2% powierzchni). Od centrum miasta 

stołecznego Warszawy oddalona jest o około 115 km, a od stolicy województwa – miasta 

Lublin o około 60 km. 

Gmina Puławy jest gminą wiejska i składa się z 28 sołectw: Anielin, Borowa, 

Bronowice, Dobrosławów, Gołąb (sołectwa: Gołąb I i Gołąb II), Góra Puławska (sołectwa: 

Góra Puławska i Góra Puławska-Osiedle), Janów-Sosnów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, 

Kochanów, Kolonia Góra Puławska, Kowala, Leokadiów, Łęka, Matygi, Niebrzegów, 

Nieciecz, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, Skoki, Smogorzów, Tomaszów, 

Wólka Gołębska, Zarzecze.  

 

Ryc. 1 Położenie gminy Puławy na tle jednostek administracyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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1. Położenie fizyczno-geograficzne 

 

Położenie gminy Puławy zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski  

wg Kondrackiego
1
, przedstawiono poniżej. 

 

Ryc. 2 Położenie gminy Puławy na tle jednostek fizyczno-geograficznych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Analizowany teren znajduje się w obrębie następujących jednostek:  

– megaregionu: Pozaalpejska Europa Środkowa,  

– prowincji:  

• Niż Środkowoeuropejski,Wyżyny Polskie,  

– podprowincji:  

• Niziny Środkowopolskie,  

• Wyżyny Lubelsko-Lwowoska, 

– makroregionu:  

• Nizina Południowopodlaska, 

• Nizina Środkowomazowiecka, 

• Wzniesienia Południowomazowieckie, 

• Wyżyna Lubelska, 

                                                             
1 J. Kondracki, Geografia regionalna Polskie, Warszawa 2011. 
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– mezoregionów:  

• Dolina Środkowej Wisły, 

• Małopolski Przełom Wisły, 

• Równina Kozienicka, 

• Równina Radomska, 

• Wysoczyzna Lubartowska. 

 

2. Warunki klimatyczne  

Gmina Puławy zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne według 

Wincentego Okołowicza i Danuty Martyn znajduje się w regionie mazowiecko-podlaskim. 

Jest to region  

o wyraźnej przewadze kontynentalizmu – wpływ kontynentalnych mas powietrza wzrasta ku 

wschodowi. Lato w tym regionie rozpoczyna się wczesne i jest dość długie. Średnia 

temperatura w lipcu mieści się w granicach od 17,5 do 18,0°C. Zima jest tutaj długa, śnieżna  

i mroźna.  Średnia temperatura w styczniu waha się od  -4,0°C do -2,5°C. Opady są 

stosunkowo niewielkie, kształtują się na poziomie 500-600 mm. 

Podział województwa lubelskiego na regiony klimatyczne według W. i A. 

Zinkiewiczów zakwalifikował gminę Puławy do opolsko - puławskiej dziedziny 

klimatycznej. Jest ona zaliczana do jednej z najbardziej uprzywilejowanych w tym regionie. 

Średnie roczne wartości temperatury powietrza są wysokie – to ponad 7-8°C. Przez ponad 42 

dni występują tu temperatury powietrza optymalne dla człowieka. Roczne amplitudy 

temperatury powietrza wynoszą poniżej 23,8°C. W regionie tym lato trwa około 100 dni. 

 

3. Fauna i flora 

Struktura roślin i zwierząt uwarunkowana jest czynnikami siedliskowymi  

i topograficznymi. Na terenie gminy Puławy spośród zbiorowisk roślinnych największą 

powierzchnię zajmują lasy, które zajmują powierzchnię około 5,6 tys ha. Największy zwarty 

kompleks leśny występuje w północnej i zachodniej części gminy. Pod względem 

faunistycznym, gmina Puławy jest miejscem o niezwykle sprzyjających warunkach dla lęgu 

oraz zimowania wielu rzadkich gatunków.  

Szczegółowe informacje odnośnie fauny i flory zawiera Standardowy Formularz 

Danych Obszarów Natura 2000: 

– PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce: Dolina Wisły jest jedną z niewielu w 

Europie dużych rzek, zachowanych w stanie względnie naturalnym. Wiśle towarzyszą 

m.in. rozległe płaty zarośli wierzbowych oraz - lokalnie - płaty łęgów nadrzecznych.  

W górnym biegu rzeki, na stromych skarpach wznoszących się nad doliną występują 

cenne płaty muraw kserotermicznych. Występują tu interesujące siedliska ekotonowe 

- 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (24% 

powierzchni) oraz 21 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Obszar obejmuje 

fragment ostoi ptaków wodno - błotnych o randze europejskiej (IBA E 63), ważnej 
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zarówno dla gatunków lęgowych jak i migrujących. Uważana jest za korytarz 

ekologiczny rangi europejskiej.
2
 

– PLH060051 Dolny Wieprz: W dnie doliny dominują rozległe, ekstensywnie 

użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu. Lokalnie występują płaty łęgów  

i zakrzaczeń wierzbowych oraz płaty muraw napiaskowych. W południowo-

zachodniej części ostoi znajduje się kompleks leśny (bory świeże, olsy) z zespołem 

wydm  

i położonym między nimi, wybitnie cennym przyrodniczo, zbiornikiem wodnym - 

Jezioro Piskory, do którego reintrodukowano marsylię czterolistną. Jest ważną ostoją 

siedlisk podmokłych i okresowo zalewanych łąk z załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Stwierdzono występowanie 7 rodzajów siedlisk przyrodniczych z tego 

załącznika, zajmujących łącznie 37% obszaru. W ostoi znajduje się jedyne istniejące 

w Polsce, stanowisko zastępcze marsylii czterolistnej Marsilea quadrifolia. Ponadto 

występuje tu 7 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy. Jest to też ważna ostoja 

ptaków wodno - błotnych.
3
 

– PLB140004 Dolina Środkowej Wisły: Dolina środkowej Wisły jest fenomenem 

przyrodniczym na skalę europejską, ze względu na zachowane tu fragmenty lasów 

łęgowych wierzbowo-topolowych, spotykane obecnie sporadycznie w dolinach 

dużych rzek, a także obecność znacznych powierzchni porośniętych nadrzecznymi 

zaroślami wierzbowymi, których występowanie wiąże się z powstawaniem świeżych 

aluwiów. Obecność specyficznych środowisk sprawiła, że obszar ten stał się bardzo 

ważną ostoją ptaków wodno - błotnych. Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Z uwagi na wysoką liczebność populacji lęgowych 

przedmiotami ochrony w obszarze są zarówno ptaki zamieszkujące piaszczyste wyspy 

i ławice, nadrzeczne skarpy, zarośla nadrzeczne, łąki i pastwiska, jak i lasy łęgowe. 

Dolina środkowej Wisły jest ważnym na skalę międzynarodową korytarzem 

migracyjnym, stanowiącym miejsce żerowania i odpoczynku podczas wędrówek 

ptaków. Do przedmiotów ochrony należy migrująca populacja bociana czarnego oraz 

zimująca populacja krzyżówki. W trakcie sezonowej migracji w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu występuje tu m.in. czapla biała oraz czajka i brodziec piskliwy. Jest to 

ważne zimowisko łabędzia niemego, gągoła, nurogęsia, mewy siwej, śmieszki oraz 

mewy srebrzystej.
4
 

 

4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Gmina Puławy zlokalizowana jest w zlewni rzeki Wisły i jej dopływów. Wisła płynie 

w granicach gminy na długości 26,5 km. Rzeka Wieprz graniczy z gminą na odcinku 11,5 

km. Teren ten jest odwadniany przez okresowy ciek Nur (9,5 km) oraz Klikawkę (14,9 km). 

Występują tu jeziora Nur i Kapuśniak oraz niewielkie stawy na rzekach Klikawka i Nur. 

Łączna powierzchnia wód powierzchniowych stanowi ponad 830 ha. 

                                                             
2 Standardowy Formularz Danych – Obszar Natura 2000 PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce. 
3
 Standardowy Formularz Danych – Obszar Natura 2000 PLH060051 Dolny Wieprz. 

4 Standardowy Formularz Danych – Obszar Natura 2000 PLB140004 Dolina Środkowej Wisły. 
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Gmina Puławy jest zasobna w wody podziemne. Występuje tu kredowe piętro 

wodonośne -  kreda górna. Jakość wód na ogół jest dobra. Wyjątek stanowi rejon Zakładów 

Azotowych znajdujących się w sąsiedztwie gminy Puławy. Wskutek emisji zanieczyszczeń 

gazowych w wodach podziemnych rejestruje się ponadnormatywne zawartości amoniaku, 

azotynów i azotanów. Gmina znajduje się w granicach dwóch Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych. Należą do nich: 

– GZWP nr 405 – Niecka Radomska:  

• stan udokumentowania – udokumentowany, 

• typ zbiornika – porowo-szczelinowy, 

• wiek utworu – utwory kredy górnej,  

• szacunkowe zasoby dyspozycyjne – 387 780 m
3
/dobę, 

• stan chemiczny – dobry,  

• głębokość ujęć od 1 do 150 m, 

• średnia głębokość ujęć - 75 m, 

• powierzchnia całego zbiornika – 2 925,6 km
2
; 

– GZWP nr 406 – Niecka lubelska (Lublin):  

• stan udokumentowania – udokumentowany, 

• typ zbiornika – porowo-szczelinowy, 

• wiek utworu – utwory kredy górnej, 

• szacunkowe zasoby dyspozycyjne – 1 052 700 m
3
/dobę, 

• stopień odporności na zanieczyszceznia – niski,  

• głębokość ujęć od 40 do 100 m, 

• średnia głębokość ujęć - 0 m, 

• powierzchnia całego zbiornika – 7 476,66 km
2
. 

 

Gmina Puławy w całości położona jest w obrębie czterech Jednolitych Części Wód 

Podziemnych, znajdujących się w dorzeczu Wisły. Zalicza się do nich: 

– JCWPd nr 74 -  krajowy kod JCWPd: PLGW200074.  

• stan ilościowy i chemiczny - dobry, 

• ogólna ocena stanu JCWPd - dobry, 

• ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• powierzchnia całego obszaru – 1660,0 km
2
.
5
 

– JCWPd nr 75 -  krajowy kod JCWPd: PLGW200075.  

• stan ilościowy i chemiczny - dobry, 

• ogólna ocena stanu JCWPd - dobry, 

• ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• powierzchnia całego obszaru – 4251,4 km
2
.
6
 

– JCWPd nr 87 -  krajowy kod JCWPd: PLGW200087.  

• stan ilościowy i chemiczny - dobry, 

• ogólna ocena stanu JCWPd - dobry, 

• ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona, 

                                                             
5
 Karta informacyjna JCWPd nr 74 

6 Karta informacyjna JCWPd nr 75 
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• powierzchnia całego obszaru – 2100,4 km
2
.
7
 

– JCWPd nr 88 -  krajowy kod JCWPd: PLGW200088.  

• stan ilościowy i chemiczny - dobry, 

• ogólna ocena stanu JCWPd - dobry, 

• ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• powierzchnia całego obszaru – 2179,7 km
2
.
8
 

 

Ryc. 3 Wody powierzchniowe i podziemne na obszarze gminy Puławy 

 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych:  

PIG http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web 

 

5. Geologia i rzeźba terenu 

 

Warunki geologiczne  

Według regionalizacji geologicznej analizowany teren położony jest w obszarze Nizin 

Środkowopolskich i Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej. Niziny te zbudowane są z glin 

morenowych, piasków i pokryw peryglacjalnych ze żwirowymi ostańcami moren i kemów 

starszych zlodowaceń (odrzańskiego i warciańskiego), porozdzielane dolinami rzek  

                                                             
7
 Karta informacyjna JCWPd nr 87 

8 Karta informacyjna JCWPd nr 88 
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i kotlinowymi obniżeniami. Przeważają gleby bielicoziemne, miejscami występują czarne 

ziemie. Wyżyna położona jest na rubieży tektonicznej między pohercyńską platformą 

zachodnioeuropejską a platformą wschodnioeuropejską. Zbudowana jest głównie z utworów 

kredowych (margle, opoki), pokrytych miejscami warstwami miocenu; na znacznej 

powierzchni występuje less.
9
 

 

Rzeźba terenu  

Gmina Puławy położona jest według podziału fizyczno-geograficznego  

J. Kondrackiego w obrębie makroregionów: Nizina Południowopodlaska (mezoregion: 

Wysoczyzna Lubartowska), Nizina Środkowomazowiecka (mezoregiony: Dolina Środkowej 

Wisły, Równina Kozienicka), Wzniesienia Południowomazowieckie (mezoregion: Równina 

Radomska) oraz Wyżyna Lubelska (mezoregiony: Małopolski Przełom Wisły). Na 

ukształtowanie terenu w gminie Puławy składają się trzy główne obszary: 

– Dolina Środkowej Wisły – Szerokość doliny wynosi 10-12 km. Poziom zwierciadła 

rzeki obniża się od 116 do 78 m n.p.m. Wisła rozlewa się szeroko (do 1 km), w 

korycie występują kępy i mielizny. Towarzyszy jej szeroki zalewowy taras łąkowy, 

chroniony wałami przeciwpowodziowymi, a na prawym brzegu piaszczysty taras 

wydmowy, tylko fragmentarycznie występujący również po lewej stronie rzeki. Na 

prawobrzeżnym tarasie wydmowym występują lasy. Dolina Środkowej Wisły 

obejmuje północną część gminy. 

– Małopolski Przełom Wisły – Dolina Wisły na tym odcinku obniża się od 135 m n.p.m. 

do 115 m. Strome zbocza doliny wymodelowane w warstwach systemu kredowego 

wznoszą się do 60 - 80 m i są one. Obejmuje południowo-wschodnią część gminy. 

– Równina Kozienicka - Jest równiną denudacyjną (peryglacjalną). Na powierzchni 

zalegają zwydmione piaski, na których zachowały się pozostałości Puszczy 

Kozienickiej chronionej w formie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.  Przez 

środek równiny płynie pradoliną rzeka Radomka mająca swe źródła na Garbie 

Gielniowskim. Równina Kozienicka obejmuje południowo-zachodnią część gminy 

Puławy.
10

 

 

6. Gleby 

Gmina Puławy jest gminą typowo rolniczą, gdzie grunty klas I – III stanowią ponad 

1/3 ogólnej powierzchni gruntów ornych. Najbardziej urodzajne gleby występują w dolinie 

Wisły, są to mady pyłowo-gliniaste i pyłowo-piaskowe. Gleby klasy II zajmują około 7,3% 

powierzchni gminy, a gleby klas IIIa i IIIb - 29 % powierzchni. Na terenie gminy wyraźnie 

dominują gleby klasy IV - ok. 41 %. Na obszarach poza dolinami rzek dominują gleby 

pseudobielicowe. W północnej części gminy występują geby wytworzone z piasków słabo 

gliniastych i piasków brzeżnych. Na południu znajdują się gleby utworzone z utworów 

polodowcowych (piasków i glin zwałowych). Warunki glebowe pogarszają się wraz ze 

wzrostem odległości od Wisły. W części lewobrzeżnej najgorsze warunki glebowe występują 

                                                             
9
 J. Kondracki, Geografia regionalna Polskie, Warszawa 2011. 

10 J. Kondracki, Geografia regionalna Polskie, Warszawa 2011. 
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w obrębach geodezyjnych południowych. W części prawobrzeżnej najsłabsze gleby 

występują w obrębach Niebrzegów, Nieciecz, Skoki, Wólka Gołębska i wschodnia część 

obrębu Gołąb. 

 

7. Zagrożenie powodziowe 

Na terenie gminy Puławy zgodnie z wykonanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego na odcinkach Wisły, Wieprza i 

Kurówki, występują:  

– obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),  

– obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%)  

– obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

(Q0,2%). 

 

8. Złoża surowców mineralnych 

Na terenie gminy Puławy występują złoża kopalin, tereny i obszary górnicze. Zgodnie  

z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (stan 

na wrzesień 2017 r.) na obszarze gminy rozpoznano następujące: 

– złoża surowców: 

• Gołąb – kruszywa naturalne,  

• Gołąb – piaski kwarcowe d/p betonów komórkowych, 

• Gołąb 1 – kruszywa naturalne,  

• Opatkowice I – kruszywa naturalne, 

• Opatkowice V – kruszywa naturalne, 

• Puławy – piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, 

• Puławy III – kruszywa naturalne; 

– tereny górnicze: 

• Gołąb I, 

• Puławy – Skoki I, 

• Opatkowice V – Blok I, 

• Opatkowice V – Blok II; 

– obszary górnicze: 

• Gołąb I, 

• Opatkowice V – Blok I, 

• Opatkowice V – Blok II, 

• Puławy – Skoki I. 
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Ryc. 4 Złoża kopalin, obszary i tereny górnicze na obszarze gminy Puławy 

 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych  

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web 

 

 

 

9. Obszary i obiekty chronione 

Na terenie gminy Puławy występują następujące rodzaje form ochrony przyrody, 

określone w art. 6 ust 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
11

:  

– Kazimierski Park Krajobrazowy, 

– Rezerwat przyrody Czapliniec koło Gołębia, 

– Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, 

– Obszary Natura 2000: 

• PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce, 

• PLH060051 Dolny Wieprz, 

• PLB140004 Dolina Środkowej Wisły, 

– 5 użytków ekologicznych: 

• śródleśna łąka położona w kompleksie Skoki (leśnictwo Gołąb),  

• śródleśna łąka położona w kompleksie Skoki (leśnictwo Skoki),  
                                                             
11 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj.: Dz.U. 2016, poz. 2134 z późn. zm. 
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• śródleśna łąka położona w kompleksie Skoki (leśnictwo Skoki),   

• śródleśne bagno, będące pozostałością naturalnego ekosystemu, 

położone w kompleksie Żabianka (leśnictwo Góra Puławska), 

• zespół starorzeczy "Jezioro Nury i Borowiec", 

– 3 pomniki przyrody: 

• dąb szypułkowy, 

• lipa drobnolistna, 

• klon zwyczajny. 

 

Ryc. 5 Formy ochrony przyrody w rejonie gminy Puławy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ:  

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. 
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V. Analizy społeczne 

 

1. Oświata i wychowanie 

Wychowanie przedszkolne 

Na obszarze gminy Pułąwy funkcjonują 2 przedszkola prowadzone przez jednostki 

samorządu gminnego. Zgodnie ze stanem na 2016 rok do placówek uczęszczało łącznie 211 

dzieci, w tym w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat – 190. Dziewcząt było 103, co stanowi 

48,8% ogółu, zaś chłopców – 108, tj. 51,2%. Zgodnie z danymi BDL, w roku 2006 do 

przedszkoli uczęszczało łącznie 204 dzieci. Oznacza to, iż liczba dzieci w przedszkolach 

wzrosła o około 3,4%. Mając na uwadze dane demograficzne oraz widoczną tendencję 

wzrostową liczby ludności na terenie gminy w latach 2006 – 2016, zakłada się dalszy wzrost 

liczby ludności, w tym dzieci w wieku przedszkolnym.  

Szkoły 

Zgodnie ze stanem na 2016 rok na terenie gminy działało 10 placówek oświatowych, 

do których uczęszczało łącznie 807 osób, w tym:  

– 7 szkół podstawowych:  – 541 uczniów 

• Szkoła Podstawowa w Borowej, 

• Szkoła Podstawowa w Bronowicach, 

• Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, 

• Szkoła Podstawowa im. 2 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w 

Górze Puławskiej, 

• Szkoła Podstawowa w Leokadiowie, 

• Szkoła Podstawowa w Opatkowicach, 

• Szkoła Podstawowa im. Ludowego Wojska Polskiego w Zarzeczu; 

– 3 gimnazjów:     – 266 uczniów 

• Publiczne Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego  

w Gołębiu, 

• Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej, 

• Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu. 

Zgodnie z danymi BDL, w roku 2006 uczniowie na terenie gminy stanowili grupę 1 178 

osób, z czego do gimnazjum uczęszczało łącznie 437 dzieci, a do szkół podstawowych – 741. 

Oznacza to spadek liczby dzieci w szkołach o 31,5%. 

 

2. Opieka zdrowotna 

Na terenie gminy Puławy w 2016 roku funkcjonowały 2 niepublicznych ośrodki 

zdrowia - w Gołębiu i w Górze Puławskiej („Góra-Med”). Przychodnie te świadczą usługi  

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, gabinetu zabiegowego, gabinetu pielęgniarki  

i położnej środowiskowej oraz do gabinetu medycyny szkolnej. W styczniu 2017 roku 

otworzono nowy ośrodek zdrowia w Gołębiu, będący filią NZOZ „Stężyca” s.c.  

Ze specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcy korzystają m.in. w Puławach.  Bliskie 

położenie gminy względem miasta umożliwia dostęp do miejskiego systemu opieki 

zdrowotnej. 
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W 2016 roku udzielono łącznie 28 295 porad lekarskich. Liczba udzielonych porad 

lekarskich z roku na rok stale wzrasta. 

Potrzebę zakupu leków w gminie zaspokajają 2 apteki. Wg danych BDL w 2016 roku 

w na jedną aptekę przypadało 6 005 osób, natomiast w 2006 - 5 567 osób. Wskaźnik liczby 

osób przypadającej na aptekę ogólnodostępną stale się pogarsza, tzn. co raz więcej osób 

korzysta z usług jednej apteki.  

 

3. Pomoc społeczna 

Organizacją pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Puławach. Jego celem działalności jest doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

sami oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich 

niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Ośrodek udziela głownie pomocy pieniężnej w formie zasiłku celowego, 

specjalnego, okresowego oraz stałego, jak również w formie niepieniężnej poprzez udzielenie 

schronienia, zapewnienia posiłku czy pracę socjalną. W realizacji swoich zadań Ośrodek 

współpracuje i współdziała z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, Kościołem 

Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi  

i prawnymi.
12

 

Ze świadczeń pomocy społecznej w 2015 roku skorzystały 854 osoby. Biorąc pod 

uwagę gospodarstwa domowe  - było ich 283 ogółem, co stanowi około 7% ogółu 

mieszkańców gminy. W latach 2009 – 2015 nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby osób (o 

40,9%) i rodzin (o 24,5%) korzystających z pomocy ośrodka. Rodzin otrzymujących zasiłki 

rodzinne na dzieci było w 2015 roku – 345. Dzieci, na które rodzice otrzymali zasiłek 

rodzinny ogółem stanowiły grupę 667 osób. Kwota świadczeń rodzinnych za 2015 rok 

wyniosła 2 475 zł. Od 2010 roku kwota ta stopniowo maleje, co oznacza poprawę sytuacji 

finansowej mieszkańców gminy. 

Na terenie gminy w 2016 roku funkcjonowało 45 instytucji zajmujących się 

działalnością związaną z opieką zdrowotną i pomocą społeczną (jednostki wpisane do rejestru 

REGON wg sekcji PKD 2007). 

 

4. Kultura 

Działalnością kulturalną na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury  

z siedzibą w Gołębiu. Świadczy on usługi w zakresie: 

– edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;  

– gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury; 

– tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania sztuką, tworzenia warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego  

                                                             
12 http://www.gops.pulawy.pl 
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i artystycznego oraz rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz 

zainteresowań kulturalnych.
13

  

W 2016 roku Dom Kultury zorganizował 24 imprezy dla 2380 uczestików. W GOKu 

ma swoją siedzibę ma grupa teatralno-kabaretowa „Babeczki” oraz zespół „Śpiewające 

Seniorki”, działa tu ognisko muzyczne. Prowadzone są tam zajęcia plastyczne, mieści się  

w nim „Mała Galeria”, w której odbywają się wernisaże, spotkania autorskie oraz inne 

wydarzenia kulturalne.  

 Na terenie gminy Puławy funkcjonuje Gminna Bibklioteka Publiczna w Puławach  

z siedzibą w Górze Puławskiej oraz jej trzy filie w miejscowościach: Borowa, Gołąb  

i Leokadiów. GOK współpracuje z biblioteką w Gołębiu poprzez współorganizację 

konkursów czytelniczych, plastycznych i innych. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu mieszczą się dwie świetlice – w Górze 

Puławskiej i Borowej. Placówki oferują zajęcia muzyczne, plastyczne i modelarstwa. 

Świetlicie wiejskie znajdują się także w Klikawie i miejscowości Kowala. 

W zasobie kulturowym gminy Puławy znajduje się także Muzeum Nietypowych 

Rowerów w Gołębiu oraz Muzeum Pijaństwa. Funkcjonują tu także izby: Izba Produktu 

Lokalnego i Punkt Informacji turystycznej w Gołębiu oraz Izba Edukacji w Borowej.  

Na terenie gminy w 2016 roku funkcjonowało 13 instytucji zajmujących się 

działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (jednostki wpisane do rejestru REGON 

wg sekcji PKD 2007). 

 

5. Sport 

Ta terenie gminy Puławy funkcjonują 2 kluby sportowe zrzeszające 21 członków 

(dane GUS, 2016 r.). W kilku miejscowościach znajdują się nowoczesne obiekty sportowe: 

– Bronowice - boisko wielofunkcyjne oraz boisko do koszykówki, 

– Gołąb - kompleks boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”, 

– Góra Puławska - boisko sportowe z bieżnią, 

– Zarzecze - boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. 

Na terenach szkół podstawowych w ramach wsparcia z programu „Radosna Szkoła” znajduje 

się 7 placów zabaw dla dzieci – w miejscowości Borowej, Bronowice, Gołąb, Góra Puławska, 

Leokadiowie, Opatkowice i Zarzecze. W 2017 roku w miejscowości Gołąb w ramach 

Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. powstało miejsce do ćwiczeń i zabawy dla dorosłych i 

dzieci, tzw. siłownia pod chmurką.  

W miejscowości Leokadiów znajduje się stadnina koni „STAJNIA BAJKA”, która 

oferuje usługi związane z rekreacją konną, w tym m.in.: hipoterapia, nauka jazdy konnej, 

wycieczki zaprzęgiem.  

Przez teren gminy Puławy przebiegają liczne szlaki piesze, rowerowe, konne, a także 

szlak wodny, przeznaczony dla spływów kajakowych. 

 

  

                                                             
13 http://www.gokgolab.pl/o-nas.html 
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VI. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Zgodnie ze zmianą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która 

została wprowadzona Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DZ.U. z 2017 r. 

poz. 1023), która weszła w życie 18 listopada 2015 roku, zmienia się istotnie sposób 

podejścia do wyznaczania nowych terenów do zainwestowania. 

W art. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzony został ust. 

4:  

4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, 

efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni 

następuje poprzez:  

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego;  

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego 

środka transportu;  

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych  

i rowerzystów;  

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:  

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,  

w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 

1612 oraz z 2005 r. poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej 

zabudowy,  

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie  

w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj 

zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej 

kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez 

co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci 

komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia 

telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.  

 

Art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określający zakres 

uwarunkowań uwzględnianych w studium został uzupełniony w/w. zmianą m.in. o zapisy 

dotyczące konieczności bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz warunków 

wyznaczania nowej zabudowy:  

5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:  

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, 

prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 

pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone 

w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;  
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2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej  

w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy,  

w podziale na funkcje zabudowy;  

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość 

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;  

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym 

mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1:  

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których 

mowa w pkt  

2 i 3,  

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – 

bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną  

w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się 

lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, 

maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu;  

5) określa się:  

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, 

oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają 

możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu 

dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej.  

 

7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się 

pod uwagę:  

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat;  

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 

zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. 
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1. Wykorzystanie terenów przeznaczonych do zabudowy 

Niniejszy bilans terenów oparto na rozpoznanej strukturze zainwestowania oraz  

na ustaleniach miejscowych planów zagodpoarowania przestrzennego. Gmina Puławy na 

całej powierzchni pokryta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na 

terenie gminy obowiązują:  

– Uchwała Nr XLIV/285/2002 Rady Gminy Puławy z dnia 13 września 2002 roku w 

sprawie uchwalenia I etapu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Puławy; 

– Uchwała Nr IV/22/03 Rady Gminy Puławy z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie 

uchwalenia II etapu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Puławy; 

– Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Puławy z dnia 28 czerwca 2005 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Puławy; 

– Uchwała Nr XXVII/159/09 Rady Gminy Puławy z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Puławy – I etap; 

– Uchwała Nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 11 października 2012 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Puławy. 

 

Rezerwy terenów budowlanych określone zostały w oparciu o dane dotyczące zasięgu 

terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz dane uzyskane na podstawie ortofotomapy. 

Rezerwy wyliczone zostały w odniesieniu do typów terenów przeznaczonych do 

zainwestowania w planach miejscowych. Przyjęto, że ok. 15 % zidentyfikowanych 

powierzchni rezerw nie jest faktycznie możliwa do wykorzystania m.in. ze względu na 

ukształtowanie terenu oraz konfigurację podziałów własnościowych – powierzchnia rezerw 

pomniejszona o 15 % określona została powierzchnią urealnioną.  

W przeprowadzonym bilansie uwzględniono podstawowy podział na funkcje 

zabudowy, uwzględniając równocześnie zapotrzebowania na funkcje charakterystyczne dla 

gminy Puławy. W ten sposób wyszczególniono następujący podział na:  

– zabudowę mieszkaniową, 

– zabudowę usługową,  

– zabudowę przemysłową. 

 

Tabela 12 Zestawienie wykorzystania terenów przeznaczonych do zainwestowania  

w mpzp w granicach gminy Puławy - stan na poł. 2017 r. 

Przeznaczenie  

terenu 

Powierzchnia 

terenu 

przeznaczonego 

dla danej funkcji 

[ha] 

Powierzchnia 

wykorzystana 

[ha] 

Powierzchnia 

rezerwy 

[ha] 

Powierzchnia 

wykorzystana 

[%] 

Urealniona 

powierzchnia 

rezerwy  

[%] 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
1268,7 572,7 696,0 45,1 39,9 
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Tereny zabudowy 

usługowej 
81,8 48,4 33,3 59,2 25,8 

Tereny zabudowy 
przemysłowej 

147,9 42,6 105,3 28,8 56,2 

Suma 1498,4 663,8 834,6   

Źródło: Opracowanie własne. 

Z bilansu terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego do zainwestowania wynika, że tereny zabudowy mieszkaniowej zajmują 

łącznie powierzchnię 1268,7 ha. Tereny zainwestowane stanowią 45,1% powierzchni 

całkowitej przeznaczonej w mpzp pod funkcje mieszkaniową. Uwzględniając procent terenu 

niemożliwy do zabudowania, tereny zabudowy mieszkaniowej wolne do zainwestowania 

stanowią niecałe 40%. Do terenów o największym stopniu zainwestowania zalicza się tereny 

zabudowy usługowej, których rezerwy wynoszą 25,8%. Najsłabiej wykorzystane są tereny 

zabudowy przemysłowej - rezerwy krztałtują się na poziomie 56,2 %.  

 

2. Zapotrzebowanie na nową powierzchnię zabudowy 

Prognoza demograficzna GUS dla w powiatu puławskiego do 2046 roku zakłada 

ogólny spadek liczby ludności na obszarach wiejskich o około 9%. Zgodnie z obecnymi 

prognozami w gminie Puławy nastąpiłoby zmniejszenie liczby ludności o nieco ponad tysiąc 

osób na przestrzeni kolejnych 30 lat. Mając na uwadze dane demograficzne - widoczną 

tendencję wzrostową liczby ludności na terenie gminy oraz znaczną przewagę liczby 

zameldowań nad wymeldowaniami w ostatnim dziesięcioleciu, zakłada się dalszy wzrost 

liczby ludności  

w badanym obszarze.  

Na potrzeby przeprowadzanej symulacji przyjęto dalszy wzrost na poziomie około 80 

osób rocznie. W związku z powyższym przewidywana ilość mieszkańców w roku 2046 roku 

wzrośnie o 2400 osób. Biorąc pod uwagę niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się 

możliwością zwiększenia zapotrzebowania na nową zabudowę w stosunku do wyników 

analiz liczba ta może wynosić 3120 (tj. 15 129 mieszkańców). 

Do utrzymania tendencji wzrostowej liczbny ludności przyczynić się mogą również 

uruchamiane na szczeblu ogólnokrajowym narzędzia finansowe, organizacyjne i legislacyjne 

mające na celu zwiększenie dzietności i pobudzenie przyrostu naturalnego. Może to wpłynąć 

również na poprawę warunków zamieszkania i rynku pracy. Na przestrzeni ostatnich 10 lat 

zauważa się wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, spadek liczby 

bezrobotnych oraz co raz to niższe kwoty przyznawanych świadczeń socjalnych, co może 

świadczyć o bogaceniu się społeczeństwa. Do zmiany procesów demograficznych na terenie 

gminy powinna przyczynić się właściwa polityka społeczna i gospodarcza, polegającej na 

zapewnieniu stabilizacji życiowej i stałej poprawy warunków życia mieszkańców. Takimi 

rozwiązaniami winno być tworzenie miejsc pracy, z wykorzystaniem potencjału regionu  

i poszukiwania nowych obszarów działalności oraz lepsze zapewnienie dostępu do usług 

zakresu podstawowego.  
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Uwzględniając wskazaną niepewność procesów rozwojowych, przyjmuje się, że na 

przestrzeni 30 lat – do roku 2046 w gminie Puławy nie nastąpi ubytek (zgodnie z prognozą 

demograficzną GUS), lecz dalszy przyrost liczby ludności. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę zostało opracowane w oparciu o analizy 

ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i prognozy demograficzne oraz możliwości 

finansowe gminy. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę zostało opracowane z 

podziałem na funkcję zabudowy, a jej wartości zostały wyrażone w ilości powierzchni 

użytkowej zabudowy co jest zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym art. 10 ust. 5 pkt 1. 

W procesie określania wartości zapotrzebowania na zabudowę o danej funkcji, 

przeanalizowano w gminie powierzchnię użytkową zabudowy dla poszczególnej funkcji 

(mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej) w ostatnich kilku latach (2006-2015). Przyjęty 

wzrost w tym okresie przyjęto za wyjściowy punkt do dalszego rozpatrywania 

zapotrzebowania. Ostateczna proponowana wartość uwzględnia oprócz powyższych analiz lat 

poprzednich, przyjętą politykę funkcjonalno-przestrzenną gminy Puławy.  

 

Zabudowa mieszkaniowa 

Według danych GUS, na terenie gminy Puławy w 2015 r. było 3 970 mieszkań  

o przeciętnej powierzchni użytkowej 88,0 m
2
. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 

wynosiła 349 213 m
2
. Przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę wynosiła 29,3 m

2
. 

Przewiduje się podnoszenie standardów zamieszkania, wyrażające się m.in. w zwiększaniu 

powierzchni użytkowej zasobów mieszkaniowych, przypadającej na 1 mieszkańca oraz 

zmniejszaniu intensywności zabudowy poprzez zwiększanie powierzchni działek 

budowlanych. Uwzględniając standardy unijne, przyjęto, że docelowy wskaźnik powierzchni 

użytkowej zabudowy mieszkaniowej wyniesie 50 m
2
/os. Powierzchnia użytkowa mieszkań 

ogółem w 2015 roku wynosiła 349 213 m
2
, natomiast przy przyjętych założeniach  

w perspektywie 30-letniej będzie się kształtować na poziomie 756 450 m
2
. Różnica pomiędzy 

prognozowaną docelową powierzchnią użytkową mieszkań a obecną, oznacza 

zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową w zabudowie mieszkaniowej w 2046 roku.  

Uwzględniając przyjęte założenia oraz wskaźnik niepewności procesów rozwojowych edw 

wynoszący 30% wzrostu zapotrzebowania, przyjmuje się, że dopuszczalne, maksymalne  

w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wyniesie 529 408 m
2
. 

 

Zabudowa usługowa 

W gminie Puławy zabudowa usługowa stanowi uzupełnienie struktur mieszkalnych.  

Są to przede wszystkim usługi związane z codziennym życiem mieszkańców (handel, 

gastronomia, oświata, itd.), które w sposób naturalny odpowiadają na pojawiające się 

potrzeby ludzi. Liczba usług i ich różnorodność z każdym rokiem rośnie ze względu na 

rosnące potrzeby mieszkańców. Rozwój funkcji usługowej na przełomie ostatnich 10 lat był 

bardzo zróżnicowany. W niektórych latach przyrost powierzchni użytkowej zabudowy 

handlowo-usługowej był wysoki, w innych zaś w ogóle nie powstały nowe powierzchnie. 

Średni wzrost powierzchni użytkowej w tym okresie wynosił 218 m
2
/rok. Na potrzeby 

bilansu zakłada się, że zapotrzebowanie na funkcje usługową będzie stopniowo wzrastać i 

będzie stanowić 45 m
2
 powierzchni użytkowej na każde 100 m

2
 powierzchni użytkowej 
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nowej zabudowy mieszkaniowej. W związku z powyższym będzie wynosić około 238 233 m
2
 

powierzchni użytkowej zabudowy.  

Usługi są niezwykle ważną gałęzią gospodarki, wpływającą na tworzenie nowych 

miejsc pracy, a tym samym na szeroko rozumiany - rozwój. Poprawiając komfort życia 

mieszkańców, szczególnie na obszarach wiejskich należy zadbać o ich łatwy dostęp do 

podstawowych usług. W „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta 

Puławy na lata 2014-2020” oraz w „Strategii Rozwoju Gminy Puławy na lata 2016-2023” 

przedstawiona została charakterystyka terenów poszukiwanych przez inwestorów na terenie 

gminy Puławy. Do najbardziej pożądanych przenaczeń z zakresu usług, należą usługi 

związane z mechaniką samochodową, stacje obsługi, stacje paliw, baza samochodowa TIR, 

turystyka konna oraz drobne usługi. Przewiduje się rozwój usług związanych z turystyką i 

rekreacją,  

w tym związane z agroturystyką, hodowlą bydła i koni. Planowane jest też rozszerzenie bazy 

noclegowej i rozwój usług związanych z gastronomią. Planowany jest rozwój 

przedsiębiorczości oraz wzrost zapotrzebowania na tereny pod inwestycje na terenach 

wiejskich, dające alternatywę dla prowadzenia działalności rolniczej.  

 

Zabudowa przemysłowa 

Na terenie gminy Puławy istniejący przemysł związany jest bezpośrednio z 

rolnictwem tj. gospodarstwa rolnicze, przetwórstwa płodów rolnych,  przechowalnie, 

chłodnie oraz obiekty składowo-magazynowe. Ze względu na rolniczy charakter gminy 

istnieje potrzeba wyznaczenia terenów produkcyjnych, w celu m.in. zapewnienia nowych 

miejsc pracy dla mieszkańców gminy. Ze strony potencjalnych inwestorów największe 

zainteresowanie inwestorów dotyczy terenów przemysłowych związanych z obsługą 

rolnictwa, przetwórstwem warzyw i owoców, produkcją energii odnawialnej (farmy 

fotowoltaiczne) oraz wydobywaniem kopalin. Przewiduje się zapotrzebowanie na zabudowę 

przemysłową, bazy, składy i magazyny, w tym na tereny obsługi produkcji rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych. Jednym z celów gminy jest rozwój przedsiębiorczości i 

atrakcyjności inwestycyjnej poprzez budowanie warunków do inwestycji i wspieranie 

przedsiębiorczości, przy zachowaniu rolniczej specjalizacji gminy.  

W planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy wyznaczone zostały 

również tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, na których nie realizuje 

się obiektów trwale związanych z gruntem. Rezewy terenów przemysłowych stanowią 

niecałe 90 ha, z czego powierzchnię około 75 ha zajmują tereny eksploatacji 

powierzchniowej uznawanej jako tereny niezainwestowane. Na obszarze gminy występuje 

także deficyt terenów umożliwiających produkcję energii odnawialnej, zatem  przyjmuje się 

kierunek rozwoju umożliwiający rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach 

istniejących terenów produkcyjnych oraz nowowyznaczanych terenów. 

Zakłada się zgodnie z ogólnopolskim trendem oraz z kierunkiem określonym  

w „Strategii Rozwoju Gminy Puławy na lata 2016-2023” mającym na celu polepszenia 

warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dążenie gminy do zwiększenia 

udziału powierzchni związanych z działalnością gospodarczą w stosunku do powierzchni 

mieszkalnych. Zgodnie z powyższym uznaje się za właściwe uzupełnienie powierzchni 

terenów wskazanych dla działalności gospodarczej. Przewiduje się, że maksymalne w skali 
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gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę związana z przemysłem będzie wynosić około  

185 293 m
2
. 
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VII. Chłonność obszarów 

Chłonność położonych na terenie gminy obszarów o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej  
 

Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej  

w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, obejmują układy,  

w których następować mogą uzupełnienia istniejącej struktury.  

Gmina Puławy na całej swej powierzchni pokryta jest miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Z tego też względu, przyjęto iż obszary o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (art.10 ust. 5 pkt 2) będą 

bilansowane w ramach punktu odnoszącego się do obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę. W związku z powyższym, powierzchnie bilansowe każdego 

przeznaczenia terenu branego pod uwagę w niniejszym opracowaniu będą zerowe. 

 

Chłonność położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione powyżej 

 

Do oszacowania chłonności przyjęto założenia, opierające się na prognozach, analizie 

stanu faktycznego oraz danych pozyskanych w ramach analiz: 

– liczba ludności w perspektywie 30-letniej - 15 129 osób; 

– powierzchnia brutto terenu zabudowy mieszkaniowej – 6 959 634 m
2
; 

– średnia powierzchnia użytkowa mieszkania – 127 m
2
; 

– liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie – 2,54 os/mieszkanie (dane Eurostat); 

– przyjmuje się, iż na jedną nową działkę, która może powstać na terenach 

niezainwestowanych w ramach w pełni wykształconych, zwartych struktur 

funkcjonalno-przestrzennych przypada jedno mieszkanie. 

 

Chłonność obszarów przeznaczonych w miejscowych planach pod zabudowę, 

rozumiana jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy szacuje się na 

poziomie: 
– 552 450 m

2 
dla zabudowy mieszkaniowej;

  

– 233 320 m
2
 dla zabudowy usługowej; 

– 177 572 m
2
 dla zabudowy przemysłowej. 

 

Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę z sumą 

powierzchni użytkowej zabudowy wynikającej z chłonności obszarów o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) tylko w przypadku, gdy maksymalne w skali 

gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza chłonność obszarów przeznaczonych 

pod zabudowę w planach miejscowych przewiduje się rozwój nowej zabudowy poza tymi 

obszarami.  
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Tabela 13 Zestawienie wykorzystania terenów przeznaczonych do zainwestowania  

w mpzp w granicach gminy Puławy - stan na poł. 2017 r. 

 
Tereny zabudowy wyrażone w powierzchni użytkowej 

zabudowy z podziałem na poszczególne funckje  

Tereny zabudowane 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

[m
2
] 

tereny zabudowy 

usługowej 

[m
2
] 

tereny zabudowy 

przemysłowej 

[m
2
] 

Maksymalne w skali gminy 
zapotrzebowanie na nową 

zabudowę (art. 10 ust.5 pkt 1) 

529 408 238 233 185 293 

Tereny w ramach istniejącej 

wykształconej zwartej struktury 
funkcjonalno - przestrzennej z 

możliwością lokalizowania 

nowej zabudowy z podziałem na 
funkcje zabudowy  

(art.10 ust.5 pkt 2 uopizp): 

0 0 0 

Tereny w ramach obszarów 

przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę, 

inne niż wymienione w art.10 

ust.5 pkt 2 uopizp  
(art. 10 ust.5 pkt 3) 

552 450 233 320 177 572 

PORÓWNANIE: -23 042 +4 913 +7 721 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dodatni wynik porównania oznacza, że istnieje konieczność wyznaczenia nowych 

obszarów w studium poza terenami branymi pod uwagę w bilansie tj. obszarami w ramach 

istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej i wynikających z obowiązujących 

planistycznych dokumentów.  

W przypadku zabudowy mieszkaniowej, chłonność terenu przewyższa 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, jednakże różnica w skali gminy jest niewielka. Mając 

na uwadze sytuację demograficzną i ekonimiczną gminy, przewiduje się rozwój nowej 

zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funckjonalno-

przestrzennej oraz obszarami wyznaczonymi pod zabudowę w planach miejscowych. 

Zapotrzebowanie na tereny pod zabudowę dotyczy terenów zabudowy usługowej, jak i 

przemysłowej. Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących kształtowania 

zabudowy w obowiązujących planach zagospodarowania, otrzymane wyniki uznaje się za 

wartości szacunkowe. 

W związku z powyższym, otrzymane wyniki stanowią podstawę do wyznaczenia 

nowych terenów pod zabudowę na terenie gminy Puławy.  

 

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy  

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych  

i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz 
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realizacji potrzeb inwestycyjnych wynikających z konieczności realizacji zadań własnych, 

związanych z lokalizacją nowej zabudowy związane są bezpośrednio z sytuacją finansową 

gminy. Według danych GUS, dochody budżetowe gminy Puławy w przeliczeniu na  

1 mieszkańca w 2016 r. wynosiły 3 570,92 zł, co stanowiło wartość o 17% niższą od średniej 

dla powiatu puławskiego.  

 

Tabela 14 Dochody i wydatki gminy Puławy i powiatu puławskiego w roku 2016 

 gmina Puławy powiat puławski 

Dochody ogólem [zł] 42 608 160,21 493 341 563,92 

Dochody na 1 mieszkanca [zł/os] 3 570,92 4 295,19 

Wydatki ogólem [zł] 44 791 111,07 461 743 588,26 

Wydatki na 1 mieszkanca [zł/os] 3 753,86 4 020,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 15 Wydatki gminy Puławy na drogi publiczne w roku 2016 w porównaniu do powiatu 

puławskiego i województwa lubelskiego  

 gmina Puławy powiat puławski 
województwo 

lubelskie 

Wydatki ogólem [zł] 44 791 111,07 461 743 588,26 8 465 151 732,81 

Wydatki na autostrady [zł] 0,00 0,00 0,00 

Wydatki na drogi publiczne krajowe 

[zł] 
0,00 0,00 16 258,50 

Wydatki na drogi publiczne 
wojewódzkie [zł] 

0,00 114 363,76 7 587 369,58 

Wydatki na drogi publiczne 

powiatowe [zł] 
226 578,41 3 372 630,30 73 660 562,74 

Wydatki na drogi publiczne w 

miastach na prawach powiatu [zł] 
0,00 0,00 101 528 106,67 

Wydatki na drogi publiczne  
gminne [zł] 

891 535,70 15 612 133,90 320 559 245,68 

Wydatki na drogi publiczne  

razem [zł] 
1118114,11 19 099 127,96 503 351 543,17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach gminy ogółem w 2016 r. wynosił  

2,5%. W powiecie pułwaskim wydatki na drogi stanowią 4,1% ogółu wydatków,  

a w województwie podkarpackim – 5,9%.  

Dla gminy Puławy obowiązuje obecnie „Wieloletnia prognoza finansowa na lata  

2017-2020” przyjęta uchwałą Nr XXIII/175/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planowane jest 

systematyczne obniżanie wydatków gminy. Dochody gminy początkowo będą wzrastać, 

później jednak będą się systematycznie obniżać. Docelowo planowane jest zachowanie 
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dystansu pomiędzy dochodami i wydatkami, tak aby planowane wydatki bieżące nie były 

wyższe niż dochody bieżące.  

 

Tabela 16 Nowe wydatki inwestycyjne gminy Puławy w latach 2017 – 2022 

Rok  2017 2018 2019 2020 2021 2022 suma 

Kwota 

[zł] 
1 618 528,50 56 002,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 1 682 530,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  

„Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020” 

 

 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020” przedstawia podział 

przychodów i wydatków gminy w badanym okresie. Nowe wydatki inwestycyjne w 

perspektywie najbliższych 5 lat przewidziano łącznie na kwotę 1 682 530,50 mln zł.  

Sieć dróg ustalona w dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych 

stanowi strukturę zapewniającą obsługę terenów przeznaczonych do zainwestowania. 

Specyficzny układ przestrzenny pozwala na uzupełnienie istniejącej struktury bez istotnego 

zwiększania zapotrzebowania na nowe ciągi komunikacyjne oraz sieci infrastruktury 

technicznej. Stan oraz prognoza liczby ludności nie wskazują na potrzeby rozwoju 

infrastruktury społecznej, które mogłyby w istotny sposób rzutować na wydatki z budżetu 

gminy. Można przyjąć, że możliwości finansowe gminy związane z realizacją nowej 

infrastruktury należy uznać za wystarczające w zakresie potrzeb opisanych w obowiązujących 

planach miejscowych. Należy przyjąć, że tereny wyznaczone w Studium jako nowe tereny 

inwestycji nie skutkują w całości koniecznością realizowania zadań własnych gminy i 

zwiększania jej obciążeń finansowych. Można przypuszczać, że realizacja Studium odbywać 

się będzie etapowo, a plany miejscowe w sposób planowy będą uchwalane w ramach 

strategicznego działania gminy, nie powodując nadmiernych kolizji w budżecie i 

dodatkowych, ponadprzeciętnych wydatków. Przewiduje się jednak, iż konsumpcja rezerw 

terenów do zainwestowania w obowiązujacych dokumentach planistycznych pozwoli m.in. na 

znaczny wzrost dochodów z podatków od nieruchomości, od środków transportowych i 

czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo można przyjąć, iż zadania własne będą finansowane 

z:  

– z budżetu gminy;  

– współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii 

Europejskiej;  

– ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;  

– z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;  

– poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego; 

– dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;  

– innych środków zewnętrznych. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ 17/18

Rady Gminy Puławy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUŁAWY
W oparciu o przepis zawarty w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), po 
zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy Puławy, w której stwierdza, iż w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puławy (w terminie od 4 lipca 2018 roku do dnia 25 lipca  2018 roku) oraz 
w ciągu 21 dni po zakończeniu wyłożenia do publicznego wglądu, to jest do dnia 16 sierpnia 
2018 roku, nie wniesiono uwag do przedmiotowej zmiany studium, Rada Gminy Puławy 
nie znajdując podstaw do dokonania przedmiotowych rozstrzygnięć przyjmuje projekt zmiany 
studium do uchwalenia.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/ 17/18

Rady Gminy Puławy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rysunki zmiany Studium przedstawiające poszczególne tereny objęte zmianą - przedstawione 
na załącznikach nr 4.1 - 4.17 sporządzonych na fragmentach rysunku Studium w skali 1:10000
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Puławy z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Puławy

Projekt niniejszej zmiany studium sporządzono w związku z realizacją następujących

uchwał:

1) Uchwałą Nr XXXIX/223/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr X/77/99 Rady Gminy Puławy z
dnia 20 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy
z dnia 11 października 2012 roku,

2) Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr X/77/99 Rady Gminy Puławy z
dnia 20 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy
z dnia 11 października 2012 roku,

3) Uchwałą Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Puławy, przyjętego Uchwałą Nr X/77/99 Rady Gminy Puławy z

dnia 20 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy

z dnia 11 października 2012 roku.

Konieczność sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Puławy przyjętego Uchwałą Nr X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia

20 sierpnia 1999 roku, zmienionego Uchwałą Nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Puławy z dnia

11 października 2012 roku wynika z aktualnych potrzeb w zakresie wskazania nowych terenów

pod zabudowę mieszkaniową i zabudowy usługową, tereny obiektów produkcyjnych, składów

i magazynów, teren sportu i rekreacji, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,

hodowlanych i ogrodniczych.

Granice obszarów objętych zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Puławy przedstawione zostały na załącznikach graficznych nr 1 do nr 19

w skali 1 : 10 000 wykonanych na kopii rysunku kierunków Studium obowiązującego (Uchwała

Nr  X/77/99 Rady Gminy Puławy z dnia 20 sierpnia 1999 roku).
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Uzasadnienie wprowadzanych zmian:

W zakresie terenów objętych niniejszą zmianą Studium uwzględnione zostały wymagania

zawarte w art. 9 ust 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące

w szczególności zakresu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy w następujący sposób:

· uwzględniono aktualny na dzień sporządzania projektu zmiany Studium stan

dotychczasowego przeznaczenia i uzbrojenia terenów objętych zmianą,

· uwzględniono stan ładu przestrzennego i jego ochrony przez podtrzymanie ustaleń Studium

obowiązującego oraz wprowadzenie dla terenów objętych zmianą zasad ogólnych

i szczegółowych określających warunki kształtowania zagospodarowania struktur

funkcjonalno-przestrzennych województwa lubelskiego i kierunków działań określonych

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Uchwała

Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 roku),

· uwzględniono stan środowiska (rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, zasobów

wodnych, wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) w terenach wskazanych

jako tereny rolne, leśne i dolesień,

· w terenie położonym w miejscowości Bronowice z kierunkiem przeznaczenia pod obiekty

produkcyjne, składy i magazny (P), z uwagi na sąsiedztwo terenu objętego ochroną

konserwatorską, wprowadzono ograniczenia wysokości dla planowanej zabudowy oraz

powiększono minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,

· w projekcie niniejszej zmiany nie wystąpiła konieczność odniesienia do audytu

krajobrazowego, nie wystąpiła potrzeba wyznaczenia granic krajobrazów priorytetowych,

· warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia mogą ulec poprawie przez

realizację ustaleń obowiązującego studium oraz przez wskazanie nowych terenów pod

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

· zagadnienie zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia w terenach objętych zmianą

uwzględniają zakaz sytuowania w obrębie zwartej zabudowy zakładów stwarzających

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi a w szczególności zagrożenia wystąpienia

poważnych awarii,

· wskazując przeznaczenie dla terenów określonych w Uchwale o przystąpieniu do

sporządzenia zmiany Studium uwzględniono wyniki analiz ekonomicznych,

środowiskowych i społecznych, prognozy demograficzne oraz możliwości finansowania

przez gminę infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, rozwoju systemów

komunikacji jak również sporządzony i uwzględniony został bilans terenów,

· tereny objęte zmianą Studium nie stanowią własności Skarbu Państwa – stanowią własność

osób fizycznych,

· tereny objęte zmianą Studium – w zakresie obiektów i terenów chronionych na podstawie

przepisów odrębnych – nie wykraczają poza granice tych terenów wskazanych w Studium

obowiązującym,

· tereny objęte zmianą Studium nie są położone w obszarach naturalnych zagrożeń

geologicznych i złóż kopalin (w zasięgu zasobów wód podziemnych bez zmian w stosunku

do Studium obowiązującego),

· tereny objęte zmianą, w części terenów są zmeliorowane,
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· tereny objęte zmianą Studium nie leżą w granicach terenów i obszarów górniczych,

· uwzględniono aktualny na dzień sporządzania projektu zmiany Studium stan systemów

komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym gospodarki wodno-ściekowej,

energetycznej i gospodarki odpadami na ternie gminy,

· nie odniesiono się do zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych z uwagi

na brak wskazań we wnioskach instytucji i organów,

· dla terenów objętych zmianą Studium podtrzymano wymagania dotyczące ochrony

przeciwpowodziowej jak w Studium obowiązującym.

W wyznaczonym terminie, to jest do dnia 16 sierpnia 2018 roku nie wpłynęły uwagi do

wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium.

Wójt Gminy Puławy przekazał projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy do uchwalenia.

Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach procedury uchwalenia zmiany Studium, Rada

Gminy Puławy rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt

12 ustawy (w przypadku niniejszej zmiany Studium uwag nie wniesiono).

Załącznikami do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Puławy z dnia 20 grudnia 2018 roku

są:

1) załącznik nr 1: Tekst Studium (ujednolicony tekst z wprowadzonymi zmianami)

2) załącznik nr 2: Analizy ekonomiczne środowiskowe i społeczne wraz z prognozami

demograficznymi i bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę

3) załącznik nr 3: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

4) załącznik nr 4: Rysunek Studium w skali 1 : 10 000 (ujednolicony rysunek zawierający

wszystkie wprowadzone zmiany)

Procedurę planistyczną sporządzania zmiany Studium przeprowadzono zgodnie

z obowiązującymi przepisami ustawy, a projekt zmiany spełnia wymogi merytoryczne

i formalne, w zakresie niezbędnym do jego uchwalenia.

Reasumując, należy podkreślić, iż Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina określa swą

politykę przestrzenną, wskazując w nim kierunki zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie

Studium stwarza asumpt do stanowienia prawa miejscowego przez sporządzenie planów

miejscowych w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobu ich

zagospodarowania i zabudowy.
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