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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy sporządzanej w oparciu o: Uchwałę 
Nr XXXIX/224/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Puławy. Zmiana planu obejmuje swoim zakresem obszar złóż piasku Puławy-Skoki położony 
w obrębie ewidencyjnym Gołąb (w odległości ok. 700 m od Zakładów Azotowych Puławy S.A). 
Złoża te podlegają obecnie częściowej eksploatacji. Powierzchnia terenu objętego zmianą 
planu wynosi 8,64 ha. 

Projekt został sporządzony przez Architektoniczno-Urbanistyczną Pracownię M.A.M 
w Krakowie. Obejmuje on teren położony w zasięgu obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy (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, opublikowana w Dz. U. Woj. Lub. 
z 2002 r., Nr 122, poz. 2644, z późn. zm.). 

 

1.1 Podstawa prawna  

Podstawą prawną sporządzenia prognozy są:  

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U.2017.519 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2017.1405 z późn. zm.). 

Na  podstawie  art.  51  ust.2  i  art. 52 ust 1  i 2 ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokonano  wymaganego  uzgodnienia  
zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie z odpowiednimi 
organami.   

 

1.2 Zakres przestrzenny opracowania 

Zakres opracowania stanowi teren o powierzchni 8,64 ha określony w załącznikach do 
Uchwały Nr XXXIX/224/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy, obejmujący działki o nr ewid. 7073/2 oraz 7073/3 położone w 
obrębie ewidencyjnym Gołąb. Grunty w granicy działki 7073/2 stanowią wg ewidencji użytek K – 
użytki kopalne. Obecnie prowadzona jest na nich eksploatacja piasku. Użytek gruntu działki 
7073/3 to Ls – las.Teren oznaczony został w projektowanej zmianie planu jako PE - teren 
powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. 

1.3 Założenia i metody sporządzania opracowania  

W prognozie przyjęto założenie oceny przewidywanych zmian w środowisku w 
odniesieniu do stanu istniejącego na ile realizacja ustaleń zmiany planu pozwoli zachować 
walory środowiska, spotęguje lub osłabi istniejące zagrożenia czy może stworzy nowe szanse 
dla ukształtowania właściwej jakości środowiska. Zadanie to wymaga analizy procesów i 
zjawisk zachodzących w środowisku przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym 
otoczeniu. 
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Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że stanem 
odniesienia dla prognozy są: 

 istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, 
przedstawiony w opracowaniu ekofizjograficznym; 

 uwarunkowania wynikające z realizacji ustaleń obowiązującego mpzp; 

 ustalenia kierunków zagospodarowania określone w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy; 

 działania związane z realizacja sieci infrastruktury technicznej na omawianych 
terenach, zgodne z zasadami przyjętymi w opracowanej zmianie planu. 

Oceny możliwych zmian poszczególnych elementów środowiska dokonano w oparciu o 
analizę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. Kolejnym etapem jest analiza 
funkcjonowania środowiska pod wpływem zmian, jakie nastąpią na skutek realizacji ustaleń 
zmiany planu. 

Opracowanie złożone jest z następujących części: 

 przedstawienie ustaleń projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego; 

 odniesienie się do ustaleń Studium; 

 przedstawienie stanu środowiska; 

 istniejące problemy ochrony środowiska w odniesieniu do realizacji ustaleń zmiany 
planu dotyczące obszarów objętych ochrona zgodnie z ustawa „O ochronie przyrody”; 

 wpływ realizacji zmiany planu na cele ochrony środowiska na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym; 

 analiza przewidywanego oddziaływania realizacji ustaleń zmiany planu na 
poszczególne elementy środowiska wraz z określeniem ich czasu trwania, możliwego 
zasięgu, w tym także wpływu na zdrowie i warunki życia mieszkańców. 

 

1.4 Materiały wejściowe 

1. Uchwała Nr XXXIX/224/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puławy. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy. 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy (Uchwała Nr XLIV/285/2012 Rady 
Gminy Puławy z dnia 13 września 2002 roku w sprawie uchwalenia I etapu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy, opublikowana 
w Dz. U. Woj. Lub. z 2002 r., Nr 122, poz. 2644, z późn. zm.). 

4. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000. 

5. Klimaszewski M. Geomorfologia. PWN, Warszawa.  

6. www.wios.lublin.pl – Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 roku, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin, 2017. 

7. www.wios.lublin.pl – Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 rok, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin, 2017. 

8. Opracowanie Ekofizjograficzne. 

9. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 w rejonie obszaru opracowania, Główny Geodeta 
Kraju, Warszawa 1994 r. 

10. Standardowe formularze danych obszarów Natura 2000. 

11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Biuro Planowania 
Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2015. 

12. Projekt zmiany planu. 
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

2.1 Cele sporządzenia dokumentu 

Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia dla działek objętych 
opracowaniem umożliwiające powiększenie zakresu powierzchniowej eksploatacji złóż piasku 
ze złoża „Puławy-Skoki”.  

  

2.2 Struktura dokumentu 

Ustalenia zmiany planu zostały sformułowane w trzech rozdziałach. W niniejszym 
opracowaniu omówiono dwa pierwsze. Ostatni, zawiera przepisy końcowe, które nie odnoszą 
się do możliwych oddziaływań ustaleń zmiany planu na środowisko. Kolejnymi rozdziałami do 
których odnosi się niniejsze opracowanie są: 

 

1. Rozdział I – „Przepisy ogólne”, zawierający: 

       -  informacje o dokumencie, 

       -  definicje terminów i pojęć, zastosowanych w treści ustaleń. 

2. Rozdział II – „Ustalenia ogólne obowiązujące w terenie PE: 

 Zasady ochrony środowiska i przyrody. 

 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. 

 Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego.  

 Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej. 

 Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenu PE. 
 

2.3 Przeznaczenie terenów 

Pod względem funkcjonalnym zmiana planu przewiduje przeznaczenie terenu pod 
następujący rodzaj użytkowania: 

PE – TEREN POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH 

Przeznaczenie podstawowe obejmuje:  

 powierzchniową eksploatację surowców mineralnych ze złóż piasków „Puławy – 
Skoki” 

Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: 

 pola eksploatacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi 
o charakterze tymczasowym; 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

 dojazdy i dojścia do urządzeń, miejsca postojowe dla samochodów. 
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2.4 Zasady zainwestowania 

Zasady zainwestowania, których zastosowanie związane jest z możliwymi 
oddziaływaniami na środowisko (zarówno powodujące przekształcenia, jak i zabezpieczające) 
zostały omówione w dalszej części opracowania. 

 

2.5 Powiązania z innymi dokumentami  

Obowiązujący plan przewiduje następujące przeznaczenie terenu objętego 
projektowaną zmianą planu: RLo – Lasy ochronne. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowi 
również RLo. 

Studium przewiduje następujące przeznaczenie terenu objętego projektowaną zmianą 
planu: PE - teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, w sąsiedztwie ZL – 
terenów lasów oraz P,E – terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz 
energetyki.   

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia ustalenia zawarte 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy - 
projektowane przeznaczenie nie spowoduje modyfikacji polityki przestrzennej. 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

3.1 Położenie geograficzne i administracyjne  

Gmina Puławy jest gminą wiejską, położoną przy zachodniej granicy województwa 
lubelskiego w powiecie puławskim. Gmina częściowo otacza miasto Puławy. Z geograficznego 
punktu widzenia obszar gminy składa się z dwóch głównych jednostek: dolin rzecznych 
związanych z ciekami wodnymi (głównie Wisłą, w drugiej kolejności Wieprzem) i ich tarasami 
oraz wysoczyzn pomiędzy nimi. Według regionalizacji Kondrackiego są to Dolina Środkowej 
Wisły, Wysoczyzna Lubartowska oraz Równiny Kozienicka i Radomska.  

Według podziału fizycznogeograficznego Polski  J. Kondrackiego gmina Puławy 
znajduje się w zasięgu megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa; prowincji: Niż 
Środkowoeuropejski i Wyżyny Polskie; Podprowincji; Niziny Środkowopolskie i Wyżyna 
Lubelsko-Lwowska; Makroregionów: Wzniesienia Południowomazowieckie, Nizina 
Środkowomazowiecka, Nizina Południowopodlaska, Wyżyna Lubelska; Mezoregionów: 
Małopolski Przełom Wisły, Dolina Środkowej Wisły, Równina Kozieniecka, Równina Radmska, 
Wysoczyzna Lubartowska. 

Gmina położona jest w zlewni rzek Wisły i Wieprza – ukształtowana ich tarasami oraz 
wysoczyznami pomiędzy nimi. Według regionalizacji Kondrackiego są to Dolina Środkowej 
Wisły, Wysoczyzna Lubartowska oraz Równiny Kozienicka i Radomska. 

Pod względem administracyjnym teren będący przedmiotem opracowania zlokalizowany 
jest w gminie wiejskiej Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie. Gmina Puławy 
położona jest we wschodniej części Polski. 

Teren objęty opracowaniem położony jest we wschodniej części gminy Puławy, 
w obrębie ewidencyjnym Gołąb. 
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Położenie terenu objętego opracowaniem w obszarze gminy.  

 

3.2 Rzeźba i budowa geologiczna 

Gmina położona jest w obrębie niecki lubelskiej wypełnionej osadami trzeciorzędowymi. 
Utwory czwartorzędowe związane są z działalnością lądolodu. Obszar gminy w głównej mierze 
pokrywają gliny zwałowe i piaski akumulacji lodowcowej, pochodzące ze zlodowacenia 
środkowopolskiego. Na rzeźbę terenu wpłynęła erozyjna działalność rzek – głównie Wisły. 
Dolina Wisły wcina się w równinny krajobraz gminy, zaznaczając w nim teras zalewowy 
i nadzalewowy z pokładami osadów rzecznych, miejscami zwydmiony. W obrebie doliny 
występują liczne starorzecza.  

Rzeźba obszaru opracowania jest zróżnicowana – część terenu to istniejące wyrobisko 
ze zwałowiskiem pozostała część to teren płaski charakteryzujący się niewielkimi spadkami. 
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SUROWCE MINERALNE 

Na terenie gminy występują złoża kruszywa naturalnego (piaski), należące do kopalin 
pospolitych. Obejmują one pola wydmowe uformowane na terasach nadzalewowych, 
zbudowane z piasku zwykłego pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Spośród złóż 
o zasobach perspektywicznych największym jest obszar „Gołąb - Wólka Gołębska".  

Zgodnie z danymi z systemu MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego na 
obszarze objętym opracowaniem znajduje się złoże suche kopaliny pospolitej - piaski kwarcowe 
d/p betonów komórkowych, nazwa: Puławy (PB 3505) wraz z wyznaczonym obszarem 
górniczym (ID 133716) oraz terenem górniczym (ID 133717) Puławy - Skoki I. Teren objęty 
zmianą planu leży w granicach obszarów górniczych złoża „Puławy-Skoki” położonego w 
miejscowości Gołąb: 

 

 

3.3 Gleby 

Gmina Puławy charakteryzuje się przeciętnymi warunkami glebowymi, sprzyjającymi 
rozwojowi rolnictwa (udział gleb klas chronionych w gruntach ornych gminy stanowi ok. 1/3 
gruntów). Funkcja rolnicza ma nadal duże znaczenie w stukturze funkcjonalnej gminy. 

Na pokrywę glebową wpływ będą miały wszystkie elementy środowiska geograficznego 
takie jak: litosfera, atmosfera, hydrosfera i biosfera. Decydującym elementem będzie skała 
macierzysta, jej charakter i skład chemiczny zwietrzeliny. Dodatkowo profil glebowy będzie 
warunkowany poprzez klimat, stosunki wodne oraz porastająca teren roślinność. Największy 
udział w kompleksach glebowo-rolniczych na terenie gminy mają kompleksy żytnie, zajmując 
odpowiednio: żytni b. dobry 29,1%, dobry 19,1%, żytni słaby 17,7% oraz żytni bardzo słaby 
7,2%. Gmina nie jest szczególnie zasobna w gleby wysokich klas bonitacyjnych. Dominują tu 
gleby przeciętne i słabe (klasy IV-VI zajmują łącznie 64% gruntów ornych). Wśród klas 
chronionych najczęściej występuje klasa III. Łączna powierzchni gleb klas chronionych wynosi 
trochę ponad 36%. Najlepsze warunki glebowe dotyczą terenów sąsiadujących z Wisłą, gdzie 
gleby wykształciły się z zasobnych madów rzecznych. Najsłabsze gleby występują we 
wschodnio-północnej i południowej części gminy, na jej piaszczystych terenach między innymi 
na obszarze objętym opracowaniem. 
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3.4 Wody powierzchniowe 

Gmina Puławy położona jest w dorzeczu Wisły. Na całym obszarze gminy Wisła jest 
obwałowana, przy czym swobodny przepływ zachowany jest w miejscu ujścia Wieprza, gdzie 
w okresie wezbrań występują podtopienia a nawet zalania północnych fragmentów gminy. Wisła 
jest odbiorcą ścieków z terenu miasta i gminy Puławy (w tym Zakładów Azotowych). 

Kolejną rzeką pod względem wielkości jest prawobrzeżny dopływ Wisły – Wieprz. 
Stanowi on północną granicę gminy. Również w północnej, prawostronnej części gminy 
znajduje się okresowy ciek wodny Nur. 

Lewy brzeg Wisły odwadniają rzeki Klikawka przepływająca koło Kowala, Bronowic, na 
północ od Pachnowoli, przez Kajetanów w kierunku Sosnowa oraz Niewiadomka płynąca od 
Anielina przez Smogorzów, Markowolę, Boguszówkę i Wysokie Koło, wpadająca do Klikawki 
w rejonie miejscowości Regów Nowy, w rejonie ujścia Klikawki do Wisły. 

Klikawka, Niewiadomka oraz część rowów melioracyjnych jest również odbiornikiem 
wód opadowych z terenu obwodnicy Puław (drogi krajowej nr 12) – ścieki przed zrzutem są 
podczyszczane w separatorach koalescencyjnych. 

Teren objęty opracowywanym dokumentem nie zawiera bezpośrednio w swoim 
obszarze wód powierzchniowych, nie leży również w ich bezpośrednim sąsiedztwie – ok. 2 km 
od Kurówki, ok. 4 km od Wisły. 

Ramowa Dyrektywa Wodna UE, a wraz z nią polskie prawo wodne, zobowiązuje Polskę 
do osiągnięcia, w każdej jednolitej części wód (rzece bądź jej odcinku; większym jeziorze) celu 
środowiskowego. Cel ten zależy od zaklasyfikowania części wód jako „naturalnej” lub „silnie 
zmienionej”; w szczególnych przypadkach można też określić odstępstwa (derogacje) od 
wymogu jego osiągnięcia. Dla naturalnych jednolitych części wód określa się stan 
ekologiczny, natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych części wód określa się 
potencjał ekologiczny. Narzędziem służącym do osiągnięcia celów RDW jest monitoring wód.  
Podstawowym celem prowadzenia badań monitoringowych wód powierzchniowych jest 
dostarczenie spójnej i pełnej informacji o stanie ekologicznym i chemicznym wód w obrębie 
każdego dorzecza dla potrzeb planowania oraz oceny ustalonych celów środowiskowych.  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne (2001), jednolita część wód 
powierzchniowych (jcw) stanowi oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 
jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, 
rzeka, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody 
przybrzeżne. Podział wód na części i ich identyfikacja wykonana została zgodnie z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) (2000) dla potrzeb planowania w 
gospodarowaniu wodami. Przy identyfikacji części wód uwzględnione zostały przede wszystkim 
czynniki geograficzne i hydrologiczne. Celem tych działań było wyznaczenie jednostkowych 
obszarów planistycznych, dla których dokonana została identyfikacja znaczących oddziaływań 
antropogenicznych, określono cele środowiskowe i dokonana zostanie ocena ich spełnienia, 
wdrożone zostaną programy działań określone w planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły. 

Według zapisów "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) omawiany teren położony jest w obszarze jednej jednolitej 
części wód powierzchniowych (JCWP) tj.: 

 

Jednolita część wód powierzch. Scalona część 
wód powie-

rzchniowych 
SCWP 

Lokalizacja 

Europejski kod Nazwa JCWP 
Region 
wodny 

Obszar dorzecza 

 
RW20002623989 

 

Dopływ z Lasu 
Bonowskiego SW2202 

Śrdkowej 
Wisły 

2000 Wisły 
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Położenie obszaru objętego zmianą planu względem granic zlewni JCWP. 

Ocena wpływu na stan wód powierzchniowych wiąże się z oceną ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych, która miała na celu zidentyfikowanie tych JCWP, które z powodu 
występowania istotnych oddziaływań antropogenicznych mogą nie osiągnąć ustalonych dla nich 
celów środowiskowych. Zidentyfikowane JCWP rzeczne, w przypadku których ryzyko 
nieosiągnięcia celów środowiskowych jest wysokie, wymagają wprowadzenia działań 
uzupełniających zorientowanych na ograniczenie lub całkowitą redukcję występujących w nich 
presji. W związku z tym, aby ocenić czy obecny poziom presji może skutkować nieosiągnięciem 
celów środowiskowych, należało określić stopień oddziaływania presji na wody. 
            Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez 
nadanie im jednej z pięciu klas jakości: I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III 
klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V klasa - stan zły. W przypadku potencjału 
ekologicznego części wód silnie zmienionych I klasa oznacza maksymalny potencjał, II klasa - 
dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły 
potencjał ekologiczny. Dla potrzeb prezentacji wyników klasyfikacji dla wód o maksymalnym i 
dobrym potencjale ekologicznym przyjmuje się jedną kategorię - potencjał ekologiczny dobry i 
powyżej dobrego. 

Wspólną regułą dla wszystkich rodzajów i programów monitoringu jest to, że ich wyniki 
są ważne do momentu, gdy badanie zostanie powtórzone, nie dłużej jednak niż 6 lat 
w przypadku monitoringu diagnostycznego i maksymalnie 3 lata w przypadku monitoringu 
operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. W celu zapewnienia co roku kompleksowej 
oceny stanu monitorowanych JCWP, stosuje się zasadę dziedziczenia oceny. Oznacza to 
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przeniesienie wyników oceny elementów jakości wód na kolejny rok w przypadku, gdy nie były 
one badane, w ramach ograniczeń czasowych ich obowiązywania.Wyznaczenie JCWP jako 
Silnie Zmienionej lub Sztucznej Części Wód podlega weryfikacji co 6 lat. 

Według Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku 
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 
1911) omawiana JCWP przedstawiają się następująco: 

Nazwa JCWP: DOPŁYW Z LASU BONOWSKIEGO 

 EKOREGION – Równiny Wschodnie  

 TYP JCWP – ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej (26) 

 STATUS – naturalna 

 OCENA STANU – dobry 

 OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH – niezagrożona 

 DEROGACJE - nie 

Cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny.  

JCWP, w obrębie której znajduje się omawiany teren nie znalazła się w opracowanym 
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rejestrze jednolitych części wód powierzchniowych 
chronionych ze względu na przeznaczonie do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności 
w wodę. 

  

3.5 Wody podziemne 

Jednolite części wód podziemnych objęte są monitoringiem  w celu dokonanywania 
oceny ich stanu, wykrywania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń 
zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi oraz ustalania wpływu 
stanu jednolitych części wód podziemnych na obszary chronione. 

Określa się następujące rodzaje monitoringu jednolitych części wód podziemnych: 
monitoring stanu chemicznego, monitoring stanu ilościowego, monitoring badawczy. Metodyka 
oceny stanu wód podziemnych obejmuje ocenę stanu chemicznego i ilościowego. Ostateczna 
ocena stanu JCWPd przyjmuje gorszy wynik z tych dwóch ocen. 

Stan chemiczny wód podziemnych określa się jako: dobry dla I, II i III klasy jakości wód 
podziemnych; jako słaby dla IV i V klasy jakości wód podziemnych. Stan chemiczny wód 
podziemnych w JCWPd uznaje się za dobry także w przypadku, gdy przekroczenia wartości 
progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie 
podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników, lub nie stanowią ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Klasyfikacji elementów ilościowych stanu wód podziemnych dokonuje się porównując 
wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ze średnim wieloletnim 
poborem rzeczywistym z ujęć JCWPd. Stan ilościowy określa się jako dobry, kiedy dostępne do 
zagospodarowania zasoby są wyższe niż średni wieloletni pobór rzeczywisty z ujęć wód 
podziemnych oraz zwierciadło wód podziemnych nie podlega wahaniom wynikającym 
z działalności człowieka, które powodowałyby: niespełnienie celów środowiskowych 
określonych dla wód powierzchniowych związanych z JCWPd, wystąpienie znacznych szkód 
w ekosystemach lądowych bezpośrednio od nich zależnych lub znaczne obniżenie zwierciadła 
wód podziemnych. Stan ilościowy określany jest jako słaby, kiedy dostępne do 
zagospodarowania zasoby są niższe niż średni wieloletni pobór rzeczywisty z ujęć wód 
podziemnych lub kiedy wystąpią negatywne skutki wahań zwierciadła wód podziemnych. 

W ramach identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych, mających wpływ 
na stan JCWPd, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na następujące kategorie ze 
względu na czynniki sprawcze: punktowe źródła zanieczyszczeń, rozproszone i obszarowe 
źródła zanieczyszczeń, pobory wód na różne cele. 

Głównymi czynnikami sprawczymi punktowych źródeł zanieczyszczeń są: składowiska 
odpadów przemysłowych, składowiska odpadów komunalnych, gospodarka komunalna (zrzut 
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ścieków bytowych), przemysł (zrzut ścieków przemysłowych), w tym przemysł rafineryjny oraz 
emisja pyłów i gazów. Czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych źródeł 
zanieczyszczeń są między innymi: rolnictwo, depozycja zanieczyszczeń chemicznych 
z atmosfery, górnictwo (odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgłębne), melioracje,obszary 
bezpośrednio zagrożone powodzią, aglomeracje miejsko-przemysłowe. Czynnikami 
sprawczymi związanymi z poborem wód są: zaopatrzenie ludności w wodę, przemysł, 
odwodnienia kopalniane. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania 
do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona 
i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem 
a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 
charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód 
podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. 
Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych 
(zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie). Określenie celów 
środowiskowych dla wód podziemnych wykonuje się na podstawie corocznych wyników oceny 
stanu obejmujących stan chemiczny i ilościowy opracowany w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Opracowanie to na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska wykonuje Państwowa Służba Hydrogeologiczna.  

Podczas oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych bierze się pod uwagę 
praktycznie wszystkie elementy mające znaczenie dla oceny stanu wód podziemnych, zarówno 
ilościowego, jak i chemicznego. 

W przypadku JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące w stanie 
słabym wykonuje się procedurę ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Odstępstwa 
(derogacje) w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów oraz ustalenie mniej 
rygorystycznych celów ostatecznie potwierdza się analizami presji i wpływów. Podczas 
wskazywania odstępstw, w pierwszej kolejności musi zostać udowodnione wykluczenie 
przedłużania terminu, a następnie można rozważyć ustalenie mniej rygorystycznych celów. 

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły gmina 
Puławy położona jest na obszarze czterech jednolitych części wód podziemnych Nr 74, 75, 
87 i 88. Teren będący przedmiotem opracowania położny jest w granicach JCWPd 88. Zgodnie 
z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  jednolita część 
wód podziemnych (JCWPd), w któryej zlokalizowany jest teren podlegający opracowaniu 
to: 

 Nazwa JCWPd – 88  

 Region wodny – Środkowej  Wisły 

 Subregion - Środkowej  Wisły - wyżyny 

 Nazwa obszaru dorzecza – Obszar dorzecza Wisły  

 Ocena stanu ilościowego – dobry  

 Ocena stanu chemicznego – dobry  

 Ocena ryzyka – niezagrożona 

 Derogacje - brak 

Cele środowiskowe dla JCWPD kod GW200088  to dobry stan chemiczny i dobry stan 
ilościowy. 

 JCWPd GW200088 znalazła się w opracowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej rejestrze jednolitych części wód podziemnych chronionych ze względu na 
przeznaczenie do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę, jako dostarczająca 
średnio powyżej 100 m

2 
wody na dobę. 
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Położenie obszarów objętych zmianą planu względem granic JCWPd. 

Gmina Puławy położona jest na obszarze dwóch Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP): 

 GZWP nr 406 - Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin). Jest to zbiornik 
szczelinowy/szczelinowo-porowy z kredy górnej  położony w północnej części gminy. 

 GZWP nr 405 - Niecka Radomska. Jest to zbiornik szczelinowo-krasowy z kredy 
górnej, położony w południowej części gminy. 

Teren będący przedmiotem zmiany planu położona jest w GZWP nr 406. Cały obszar 
gminy położony jest w obrębie Obszarów Wysokiej Ochrony (OWO), gdzie okres 
przesączalności wynosi poniżej 25 lat. Główne ograniczenia dotyczą zakazu podejmowania 
działań szkodliwych dla środowiska, stwarzających zagrożenie dla wód podziemnych (wiąże się 
to m.in. z koniecznością uporządkowania na terenie gminy gospodarki wodno-ściekowej oraz 
poddawanie ekologicznym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą generującą 
ścieki, odpady lub prowadzą działania stwarzające nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska w 
przypadku wystąpienia awarii). 
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Położenie obszarów objętych zmianą planu względem granic GZWPd. 

 

3.6 Warunki klimatyczne 

Obszar gminy położony jest w opolsko–puławskiej dzielnicy klimatycznej 
charakteryzującej się wysokimi średnimi rocznymi wartościami temperatur powietrza (7-8 °C) 
oraz dużą liczbą dni z temperaturami optymalnymi dla człowieka (ponad 42 dni). Ponadto 
występują tu najmniejsze w regionie lubelskim amplitudy roczne temperatury powietrza (poniżej 
23,8 °C) oraz najdłuższy okres lata (ok. 100 dni). 

Gmina Puławy położona jest w Radomskiej (XI) dzielnicy rolniczo-klimatycznej, gdzie 
okres wegetacji wynosi 205-210 dni,  liczba dni z przymrozkiem 115-117, a średnia roczna 
suma opadów atmosferycznych 600-700 mm. 

Jest to ogólna charakterystyka warunków klimatycznych. Ulegają one pewnemu 
zróżnicowaniu w zależności od uwarunkowań lokalnych - topoklimatycznych, takich jak: rzeźba 
terenu, głębokość zalegania wód gruntowych, pokrycia terenu i sposobu użytkowania. Teren 
będący przedmiotem zmiany planu położony jest w zasięgu topoklimatu lasów. Topoklimat 
lasów zależy głownie od rodzaju lasu z jakim mamy do czynienia (ma to związek z typem 
siedliska, wpływającym na czynniki fizyczne lasu – wilgotność, nasłonecznienie oraz skład 
gatunkowy). Teren będący przedmiotem zmiany planu otoczony jest lasem iglastym sosnowym. 

 

3.7  Przyroda ożywiona i powiązania przyrodnicze 

Według podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza obszar gminy położony jest w 
Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej na styku Podkrainy Południowomazowieckiej, 
Podkrainy Radomskiej i Podkrainy Południowopodlaskiej. Wśród roślinności potencjalnej 
obszaru dominują zbiorowiska związane z dolinami rzecznymi i materiałem akumulacyjnym 
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przez nie odkładanym. Doliny rzeczne związane są z dużymi płatami Nadrzecznych łęgów 
wierzbowo-topolowych oraz łęgów jesionowo-wiązowych. Obszary wydmowe tarasów 
akumulacyjnych związane są z kontynentalnymi borami mieszanymi sosnowo-dębowymi oraz 
suboceanicznym borem sosnowym.  

Powiązania wewnętrzne gminy Puławy związane są z siecią hydrologiczną. Opierają się 
o mniejsze cieki, zapewniające połączenia lokalne – Klikawkę i Nur. System wspomagają 
lokalne obniżenia – wąwozy przecinające równinę w zachodniej części gminy. Układ ten 
wspomagają obszary pomocnicze, stanowiące ostoje dla fauny i flory na terenach nie 
należących do trzonu systemu przyrodniczego. Wśród obszarów tych znajdują się pozostałości 
parków podworskich, nieczynne cmentarze ze starodrzewiem, sady, mniejsze kompleksy leśne, 
roślinność zbiorowisk wodnych i przywodnych położone na terenach otwartych oraz 
zadrzewienia śródpolne. 

Powiązania zewnętrzne gminy również opierają się o system rzeczny. Głównym 
korytarzem jest Wisła, łącząca obszar gminy z południem i północą Polski. Obszar objęty jest 
ochroną, m.in. w systemie obszarów chronionych Natura 2000. Powiązania regionalne 
wewnątrz województwa lubelskiego zapewnia Wieprz, stanowiący północną granicę gminy. 
Podobnie jak Wisła, Wieprz objęty jest ochroną w systemie Natura 2000. Uzupełnieniem cieków 
wodnych są duże kompleksy leśne w północno-wschodniej części gminy. Teren opracowania 
położony jest na ich obrzeżu. 

Bezpośrednio w analizowanym obszarze nie występują jednak miejsca rozrodu zwierząt 
chronionych, brak również drzew o charakterze pomnikowym. Teren objęty projektem zmiany 
planu, nawet jeżeli przedstawiają wartość przyrodniczą, to położone są na pograniczu z 
terenami przekształcenymi przez człowieka lub w ich sąsiedztwie (istniejąca kopalnia 
odkrywkowa, drogi, zakłady azotowe).  

 

3.8 Dotychczasowe zmiany środowiska 

Obecne zagospodarowanie terenu i otoczenia wpłynęło na przekształcenie naturalnych 
warunków środowiska. Wraz z postępującą eksploatacją kruszywa w omawianym obszarze w 
pewnym stopniu ograniczono naturalne cechy środowiska. Przekształceniu uległy również 
wszystkie czynniki ekologiczne, jak jakość powietrza atmosferycznego i warunki klimatu 
akustycznego, a "naturalne" składniki środowiska - szata roślinna zostały częściowo 
zdegradowane. Około połowę terenu bedacego przedmoiotem zmiany planu zajmuje 
dotychczas eksploatowane wyrobisko i zwałowiska w większości pozbawione jakiejkolwiek 
szaty roslinnej.  

 

3.9 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń planu 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu (wariant zerowy) nie 
przewiduje się zmian obecnego stanu środowiska przyrodniczego.  
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4. STAN PRAWNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA 

4.1 Ochrona środowiska 

W obrębie analizowanego terenu nie wykazano ani istniejących ani projektowanych 
pomników przyrody, rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, stanowisk przyrodniczych, 
użytków ekologicznych czy też innych form ochrony przyrody.  

 

Położenie terenów objętych zmianą planu względem obszarów chronionych. 

W dalszym sąsiedztwie analizowanych terenów znajdują się następujące obszary 
chronione:  

Rezerwat „Piskory” – położony w odległości ok. 4,3 km. Celem ochrony jest 
zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zespołu ekosystemów 
wodnych, bagiennych i leśnych o dużej różnorodności biologicznej; 

oraz obszary chronione Natura 2000: 

 obszar Natura 2000 ptasi "Dolina Środkowej Wisły" (PLB140004) – położony w 
odległości ok. 5,3 km.  
Obszar o łącznej powierzchni 28 061,4 ha 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 (E46). 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 
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i migrujących (ptaki wodno-błotne występują zimą w koncentracjach powyżej 20 000 
osobników); 

  

 obszar Natura 2000 siedliskowy "Dolny Wieprz" (PLH060051) – położony w 
odległości ok. 3,5 km. 
Obszar o łącznej powierzchni 8 182,3ha 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-
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; 

 

 obszar Natura 2000 siedliskowy "Puławy" (PLH060055) – położony w odległości ok. 
2,5 km.  
Przedmiotem ochrony obszaru jest największa kolonia nocka w woj. lubelskim - 
nietoperza z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
 

4.2 Ochrona wód 

Teren objęty opracowywanym dokumentem nie zawierają w swoim obszarze wód 
powierzchniowych. JCWP Dopływ z Lasu Bonowskiego, na której obszarze znajduje się 
omawiany teren, wg aktualnych ocen posaida stan dobry.  

Omawiany teren położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 406 Niecka Lubelska Jest to zbiornik szczelinowy/szczelinowo-porowy z kredy 

górnej  położony w północnej części gminy.   

Cały obszar gminy położony jest w obrębie Obszarów Wysokiej Ochrony (OWO), gdzie 
okres przesączalności wynosi poniżej 25 lat. Główne ograniczenia dotyczą zakazu 
podejmowania działań szkodliwych dla środowiska, stwarzających zagrożenie dla wód 
podziemnych (wiąże się to m.in. z koniecznością uporządkowania na terenie gminy gospodarki 
wodno-ściekowej oraz poddawanie ekologicznym podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą generującą ścieki, odpady lub prowadzą działania stwarzające nadzwyczajne 
zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia awarii). Najbardziej na zanieczyszczenia 
narażona jest Dolina Wisły. 

Jednolitą części wód podziemnych JCWPd Nr 88, w obrębie której znajduje się 
omawiany teren charakteryzuje dobry stan ilościowy i chemiczny - podstawowym celem 
środowiskowym jest utrzymanie lub poprawa jakości wód podziemnych w celu zachowania 
dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. 
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5. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

 
Teren położony na północny-wschód od  Zakładów Azotowych Puławy S.A. obejmujący 

działki nr 7073/2, 7073/3 (Uchwała Nr XXXIX/224/2014 Rady Gminy Puławy z dnia 10  
listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy). Teren zajmuje głównie wyrobisko 
i zwałowiska złoża piasków kwarcowych ponadto roślinność trawiasta oraz fragment lasu. 
Położony jest w sąsiedztwie lasów (lasy iglaste, głównym gatunkiem tworzącym drzewostan jest 
sosna), terenu roślinności trawiastej oraz dróg gruntowych. 

 

 

6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

Podstawą do kwalifikowania inwestycji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. W projekcie zmiany planu przewidziano lokalizację terenu powierzchniowej 
eksploatacji surowców mineralnych w miejscowości Gołąb.  

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem analizowane przedsięwzięcie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3.1 pkt 40, lit.a), 
jako wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 27 
lit a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego z uwagi na położenie na terenie gruntów 
w odległości nie większej niż 100 m od gruntów leśnych. 

Diagnoza przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko  

Część terenu obejmuje eksploatowane złoże, w ramach projektowanego dokumentu 
przewiduje się powiekszenie jego zasięgu o sąsiadujący zalesiony fragment działki w kierunku 
północno zachodnim. Eksploatacja przedmiotowego złoża powoduje w środowisku zmiany 
o charakterze trwałych przekształceń terenu oraz wywołuje oddziaływania (emisje) związane 
z pracą urządzeń wydobywczych i środków transportu wywożących kruszywo.  

Strefa oddziaływań bezpośrednich obejmuje swym zasięgiem wyrobiska i zwałowiska, 
tereny pomocnicze i pasy ochronne oraz tereny w zasięgu leja depresji i ewentualnych 
przekształceń związanych z odwodnieniem gruntu. Do zmian o charakterze trwałych 
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przekształceń należą:   

 zmiana sposobu użytkowania terenu, 

 przekształcenie powierzchni ziemi, 

 zmiana fizjonomii krajobrazu, 

 usunięcie pokrywy glebowej i roślinnej, 

 wydobycie określonej w dokumentacji objętości kruszywa naturalnego, 

 okresowa zmiana warunków gruntowo-wodnych. 

Do kategorii oddziaływań związanych z eksploatacją złoża należą:   

 emisja spalin i hałasu od pracujących maszyn i środków transportu, 

 emisja zanieczyszczeń w postaci pyłów mineralnych i bioaersolu. 

W efekcie eksploatacji złoża wystąpią też skutki pośrednie, z reguły długookresowe, do których 
należy zaliczyć:   

 zmiany w strukturze i natężeniu ruchu na okolicznych drogach lokalnych, 

 zmiany sieci infrastruktury technicznej, 

 stopniowe zmiany warunków mikroklimatycznych okolicy. 

 

Elementy 
środowiska 

Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji na etapie 
przygotowania złoża do eksploatacji 

zmiany i oddziaływania 
bezpośrednie 

wpływ pośredni 

nieodwracalne odwracalne stały okresowy 

Powierzchnia ziemi, 
gleba 

zmiana sposobu 
użytkowania 

gruntu, zdjęcie 
warstwy gleby  

zanieczyszczanie 
gruntu w 

sytuacjach 
awaryjnych 

– – 

Wody podziemne 
i warunki 

hydrogeologiczne 

– – – 

zanieczyszczenie 
wód gruntowych 

w sytuacjach 
awaryjnych 

Wody 
powierzchniowe 

– – – – 

Szata roślinna 
usunięcie 

istniejącej szaty 
roślinnej  

– – – 

Fauna 
ubytek miejsc 

lęgowych ptaków 
– – 

odstraszanie 
związane z 
hałasem i 
ruchem 

pojazdów 

Jakość powietrza – emisja pyłów – - 

Klimat akustyczny – 

emisja hałasu od 
pracujących 

maszyn 

– 

okresowe 
pogorszenie 

klimatu 
akustycznego 

Krajobraz, dobra 
materialne, zabytki 

– – – - 

Przewidywany zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie przygotowania złoża do 
eksploatacji 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy 

(eksploatacja złóż piasku Puławy-Skoki) 

 

 

21 

Elementy 
środowiska 

Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji w trakcie eksploatacji 

zmiany i oddziaływania 

nieodwracalne odwracalne stały okresowy 

Powierzchnia ziemi, 
krajobraz 

zmiana 
fizjonomii 
terenu – 

przekształcenie 
terenu 

rolniczego na 
górniczy, 
ubytek 

określonej 
objętości 
kruszywa, 
powstanie 
wyrobiska 

– – – 

Wody podziemne 
i warunki 

hydrogeologiczne 

– 

zmiana 
stosunków 
wodnych w 

gruncie, 
obniżenie 

poziomu wód 
gruntowych 

– 

obniżenie poziomu 
wód gruntowych, 

zagrożenie 
zanieczyszczaniem 

w sytuacjach 
awaryjnych 

Wody 
powierzchniowe 

i warunki 
hydrogeologiczne 

– – – – 

Szata roślinna – – – 

okresowe 
oddziaływanie na 

szatę roślinną 
otoczenia w 

wyniku emisji 
pyłów 

Fauna – 
zmiana 

warunków 
bytowania fauny 

– 

odstraszanie 
związane z 

hałasem i ruchem 
pojazdów 

Jakość powietrza – 
zmiana tła 

aerosanitarnego 
– emisja pyłów 

Klimat akustyczny – 
zmiana tła 

akustycznego 
– emisja hałasu 

Dobra materialne, 
zabytki 

– – – – 

Zdrowie i warunki 
życia ludzi 

– – – – 

Przewidywany zakresu inwestycji na środowisko w okresie eksploatacji 
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Elementy 
środowiska 

Ocena oddziaływania na środowisko na etapie przygotowania złoża do 
eksploatacji 

zmiany i oddziaływania 
bezpośrednie 

wpływ pośredni 

nieodwracalne odwracalne stały okresowy 

Powierzchnia ziemi, 
gleba 

umocnienie i 
wyprofilowanie 

skarp 

– – - 

Wody podziemne 
i warunki 

hydrogeologiczne 

stabilizacja 
poziomu wód 
gruntowych 

– – 

potencjalne 
zagrożenie wód 
gruntowych w 

sytuacjach 
awaryjnych 

Wody 
powierzchniowe 

powstanie 
zbiornika 
wodnego 

– – – 

Szata roślinna 
zadrzewienie i 
zakrzaczenie 

skarp wyrobiska 

– – – 

Fauna – 

odstraszanie 
związane z 
hałasem i 
ruchem 

pojazdów 

wzbogacenie 
gatunkowe 
ekosystemu  

– 

Jakość powietrza – 

emisja pyłów 
związana z 

ruchem 
pojazdów i 

maszyn 

– 
zmiana 

mikroklimatu 

Klimat akustyczny – 

przekształcenie 
terenu z 

górniczego na 
trawiasty lub 

leśny 

– 

okresowe 
pogorszenie 

klimatu 
akustycznego 

Rzeźba terenu, 
krajobraz 

przekształcenie 
terenu z 

górniczego na 
trawiasty lub 

leśny 

– 
zmiana 

fizjonomii terenu  
– 

Dobra materialne, 
zabytki 

– – – – 

Przewidywany zakresu wpływu na środowisko na etapie rekultywacji terenu 

W obrębie terenu wyznaczanego w projekcie zmiany planu pod lokalizację 
powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych położonego w miejscowości Gołąb oraz 
w jego sąsiedztwie nie występują obiekty o szczególnym reżimie ochronnym wskazanym 
w ustawie o ochronie przyrody tj. pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
stanowiska dokumentacyjne czy użytki ekologiczne i inne, o których mowa w ustawie 
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o ochronie przyrody. W obszarze nie występują również gatunki, które zostały uznane za 
kwalifikujące obszar i stanowiące przedmiot ochrony w ramach Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków.  

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zatem negatywnego wpływu 
na siedliska wymienione w Załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 71713), stanowiące przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000, jak również nie wpłynie negatywnie na integralność i spójność 
sieci Natura 2000. Oddziaływania dokonywane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie 
będą miały istotnego wpływu na zachowanie tzw. korzystnego stanu ochrony (KSO) kluczowych 
gatunków i siedlisk, zachowanie kluczowych struktur obszaru, zachowanie kluczowych 
procesów i funkcji. 

 

     
 

7. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, UCIĄŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA 

W niniejszej prognozie nie identyfikuje się obszarów problemowych w odniesieniu do 
krajowych przepisów ochrony środowiska, w tym przepisów o ochronie przyrody, 
w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000. Na żadnym z opisywanych terenów 
nie istnieją formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz 
w rozumieniu ustawy „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 r., dlatego też nie 
występują ograniczenia wynikających z konieczności kompleksowej ochrony tych zasobów. 

Realizacja ustaleń zmiany planu nie napotyka na problemy ochrony środowiska - zapisy 
projektowanego dokumentu zostały dostosowane do warunków środowiskowych i pozwolą na 
poprawę ładu w kształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej istniejącej i planowanej 
infrastruktury. 
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8. IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ ODDZIAŁYWAŃ, OCENA ODDZIAŁYWAŃ I 
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

8.1 Wpływ ze względu na emisje substancji do powietrza. 

Celem uzyskania informacji o poziomach stężeń substancji zanieczyszczających 
powietrze co roku wykonywana jest ocena jakości powietrza. Zgromadzone w ramach oceny 
dane są niezbędne do podjęcia decyzji o potrzebie utrzymania jakości powietrza na 
dotychczasowym poziomie lub prowadzenia działań naprawczych ze wskazaniem 
prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w 
określonych rejonach. 

Ocena jakości powietrza w Polsce odbywa się w wyznaczonych w każdym 
województwie strefach, gmina Puławy znajduje się w strefie lubelskiej (kod strefy PL0602). 
Obejmuje ona obszar województwa nie wchodzący w skłąd aglomeracji lubelskiej. Wojewodzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w Raporcie o stanie środowiska wojewodztwa 
lubelskiego w roku 2016, dokonał oceny jakości powietrza. Wynikiem analizy poziomu stężeń 
zanieczyszczeń jest określenie klasy strefy dla danego zanieczyszczenia, oddzielnie ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. Żaden z punktów 
wojewódzkiej sieci pomiarowych nie znalazł się w granicach gminy. Najbliższa omawianego 
obszaru stacja znajduje się w Puławach (w sąsiedniej gminie miejskiej Puławy).  

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy lubelskiej, uzyskane w ocenie 
rocznej przedstawiały się w sposób następujący: 

 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

SO2
 

NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP 
PM 
2,5 

Klasa A A C A A A A A A A C A 

Tab. Klasy zanieczyszczenia powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefy lubelskiej uzyskane w 
ocenie rocznej za 2016 r. 

 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

SO2 NOx O3 

Klasa A A A 

Tab. Klasy zanieczyszczenia powietrza ze względu na ochronę roślini strefy lubelskiej uzyskane w ocenie 
rocznej za 2016 r. 

klasa A – zanieczyszczenia o stężeniach poniżej poziomu dopuszczalnego, bądź docelowego; 

klasa B – zanieczyszczenia o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego, lecz nie przekraczających poziomu 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji; 

klasa C – zanieczyszczenia o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines 
tolerancji, powyżej poziomu docelowego, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony o 
stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego. 

 

 Zidentyfikowane obszary przekroczeń pyłu PM10 klasa C, wymagają podjęcia działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza. Można jadnak założyć że charakterystyka omawianych 
terenów oraz ich znaczne oddalenie od obszarów przekroczeń nie powoduje w ich obrębie 
podobnego ryzyka degradacji powietrza wymagającej podejmowania szczególnych działań na 
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rzecz jego poprawy. 
Do klasy C zaliczono strefę lubelską również ze względu na zanieczyszczenia 

benzo/a/pirenem, jednak podobnie jak w przypadku pyłu PM10, w granicach gminy Puławy, nie 
odnotowano przekroczeń tego typu. 

Pozostałe parametry zaliczono do klasy A – głównym celem działań w strefie jest więc 
utrzymanie jakości powietrza na tym samym bądź lepszym poziomie. Największymi 
zagrożeniami dla jakości powietrza na omawianych terenach są ciągi komunikacyjne oraz 
źrodła niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania budynków opartego na węglu, w mniejszym 
stopniu przemysłowe (eksploatacja kruszywa). Ewentualne zagrożenie dla jakości powietrza 
może stanowić fabryka nawozów sztucznych zlokalizowana w Puławach. 

Tereny objęte zmianą planu są obecnie w części zainwestowane. Stan istniejący 
charakteryzuje jednak brak znaczących źródeł emisji wewnątrz obszarów objętych zmianą 
planu.  

Skutki realizacji ustaleń zmiany planu: 

 wprowadzenie nowych źródeł emisji komunikacyjnych - wielkość emisji będzie funkcją 
natężenia i kategorii ruchu generowanego przez lokowaną funkcję, 

 wprowadzenie nowych źródeł emisji generowanej przez lokowaną funkcję - głównie przez 
maszyny wykorzystywane przy odkrywkowej eksploatacji złóż. 

W fazie realizacji infrastruktury kopalni oddziaływanie na środowisko w zakresie 
ochrony powietrza związane będzie z zagospodarowaniem terenu, wykonania prac ziemnych, 
itp. Powyższe spowodować może: 

 zapylenie spowodowane uźyciem sprzętu budowlanego, wykonywaniem robót ziemnych, 

 emisję spalin przez sprzęt budowlany oraz pojazdy dowoźące niezbędne materiały. 

Zanieczyszczenie powietrza w czasie fazy budowy będzie krótkotrwałe. 

Oddziaływania: 

B - bezpośrednie, P - pośrednie, W - wtórne, Sk - skumulowane, K - krótkoterminowe, S – 
średnioterminowe, D - długoterminowe, St – stałe, C – chwilowe, P – pozytywne, N – 
negatywne. 

Rodzaj 
zanieczy
szczeń 

Źródło Teren Komentarz Oddziaływania 

G
a

z
o

w
e
  
i 
p

y
ło

w
e
 

z
a

n
ie

c
z
y
s
z
c
z
e
n

ia
 

p
o

w
ie

tr
z
a

 

a
tm

o
s
fe

ry
c
z
n

e
g

o
 

Emisja 
zanieczysz-

czeń powietrza 
z pojazdów 
samochodo-

wych 

O
b

s
z
a

r 
z
m

ia
n
y
 p

la
n

u
 Oddziaływania minimalne ze względu na brak dróg 

tranzytowych, ruch generowany głównie przez 
obiekty znajdujące się w terenie zmiany planu. 
 
 

B/P; D; St; N 

Maszyny 
kopalniane 

Wielkość emisji będzie zależna od intensywności 
wydobycia. 

B; D; St; N 

Tab. Identyfikacja możliwych oddziaływań na środowisko – powietrze atmosferyczne. 

 

Potencjalne oddziaływania wynikające z emisji zanieczyszczeń do powietrza można 
zaliczyć do negatywnych słabych lub umiarkowanych o charakterze stałym.  

  

8.2 Wpływ ze względu na wody powierzchniowe i podziemne. 

Teren objęty opracowywanym dokumentem nie zawierają w swoim obszarze wód 
powierzchniowych. JCWP Dopływ z Lasu Bonowskiego, na której obszarze znajduje się 
omawiany teren, wg aktualnych ocen posaida stan dobry.  
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Omawiany teren położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 406 Niecka Lubelska Jest to zbiornik szczelinowy/szczelinowo-porowy z kredy górnej  
położony w północnej części gminy. 

Cały obszar gminy położony jest w obrębie Obszarów Wysokiej Ochrony (OWO), gdzie 
okres przesączalności wynosi poniżej 25 lat. Główne ograniczenia dotyczą zakazu 
podejmowania działań szkodliwych dla środowiska, stwarzających zagrożenie dla wód 
podziemnych (wiąże się to m.in. z koniecznością uporządkowania na terenie gminy gospodarki 
wodno-ściekowej oraz poddawanie ekologicznym podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą generującą ścieki, odpady lub prowadzą działania stwarzające nadzwyczajne 
zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia awarii). 

Jednolitą części wód podziemnych JCWPd Nr 88, w obrębie której znajduje się 
omawiany teren charakteryzuje dobry stan ilościowy i chemiczny - podstawowym celem 
środowiskowym jest utrzymanie lub poprawa jakości wód podziemnych w celu zachowania 
dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. 

W analizowanym obszarze nie zachodzi prawdopodobieństwo zużycia wody w sposób 
obciążający zasoby wód podziemnych. Zagrożeniem dla wód podziemnych może być natomiast 
infiltracja zanieczyszczeń z terenów komunikacji oraz pochodzących z maszyn. 

Eksploatacja złoża kruszywa nie spowoduje zmiany stosunków wodnych w zakresie 
wód powierzchniowych, bowiem na terenie złoża nie występują cieki odpływu 
powierzchniowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 
wody powierzchniowe, bowiem działalność eksploatacyjna polegająca na wydobyciu kruszywa 
naturalnego prowadzona jest bez poboru wody i odprowadzania ścieków 

Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna również spowodować 
zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, 
w przypadku wycieku materiałów ropopochodnych lub składowania w wyrobisku odpadów. Dla 
uniknięcia zagrożenia należy utrzymywać pracujące maszyny w dobrym stanie technicznym 
oraz nie dopuścić do składowania w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, paliw lub 
innych substancji mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne. Skład paliw, a także 
wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu należy wykonywać poza wyrobiskiem, w miejscu 
specjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku należy 
bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn oraz powiadomić odpowiednie służby. 
W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie 
nieczystości płynnych. 

Zgodnie z powyższym można założyć, że projektowany dokument nie powinien 
generować negatywnych oddziaływań na cele środowiskowe Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych, oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd), w obrębie których 
omawiany teren się znajduje. 

 

8.3 Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy. 

Analizowany teren jest obecnie częściowo zainwestowany. Powiększenie terenu 
eksploatacji surowców mineralnych nie zagraża cennym siedliskom przyrodniczym ani 
gatunkom. Nie uznaje się za konieczne podejmowanie szczególnych działań minimalizujących 
wpływ planowanej eksploatacji kruszywa na lokalne gatunki roślin. Uwzględniając konfigurację 
terenu, zakres planowanych prac i wymagania siedliskowe występujących w okolicy 
projektowanej kopalni kruszywa kręgowców można prognozować, że nie wpłynie ona istotnie na 
ich lokalne zasoby. 

8.4  Wpływ ze względu na emisję hałasu i wibracji. 

Przepisy prawne dotyczące hałasu, ustalają dopuszczalne i progowe wartości poziomu 
hałasu w środowisku w zależności od rodzaju źródła dźwięku i kwalifikacji terenu, wynikającej 
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z zapisów w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Dla oceny hałasu w środowisku 
zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r.. poz. 112).  

Czynnik Możliwość wystąpienia Prognozowane oddziaływanie  
i jego natężenie 

Emisja hałasu 
komunikacyjnego  

Wystąpi w otoczeniu ulic  
Oddziaływania minimalne - dodatkowy 

przewidywany ruch w przypadku zwiększenia 
wydobycia. 

Hałas związany z lokowaną 
funkcją  

Wystąpi Oddziaływanie w stopniu nieznaczącym. 

Tab. Identyfikacja możliwych oddziaływań na środowisko – wpływ hałasu. 

 

Głównym źródłem oddziaływań akustycznych związanych z lokowaną funkcją obszaru 
objętego zmianą planu będzie hałas w obrębie istniejacych dróg oraz wyrobiska. Konsekwencją 
rozwoju zainwestowania będzie wzrost klimatu akustycznego w tym obszarze. Na etapie 
planowania trudno precyzyjnie prognozować zmiany akustyki bez znajomości konkretnych 
rozwiazań technologicznych, lecz można zakładać, że hałas na granicy zmiany planu wzrośnie 
w pewnym stopniu. 

Zakłada się, że rozbudowa terenów częściowo zainwestowanych pozostanie bez 
znaczącego wpływu na wzrost natężenia ruchu kołowego oraz ewentualny wzrost klimatu 
akustycznego w analizowanym obszarze. Zwiększenie obszaru wydobycia kruszywa nie 
koniecznie musi prowadzić do zwiększenia intensywności eksploatacji a samo nawet 
zwiększenie wydobycia nie powinno generować odczuwalnego zwiększenia skutków dla klimatu 
akustycznego. Oddziaływania wynikające z emisji hałasu można zaliczyć do negatywnych 
niskich lub umiarkowanych. Nie przewiduje się prawdopodobieństwa naruszenia 
obowiązujących standardów dla zabudowy mieszkaniowej - najbliższe zabudowania mieszkalne 
położone są w bezpiecznej odlagłości. 

Nie przewiduje się również znaczącego wzrostu natężenia hałasu na trasie wywozu 
kruszywa transportem samochodowym jako skutku zmiany planu z uwagi na już prowadzone 
wydobycie. Wraz ze wzrostem wydobycia zwiększeniu ulec może jedynie częstotliwość 
przejazdów. Na etapie rozbudowy emisja hałasu związana będzie z pracą maszyn budowlanych 
przygotowujących złoże do eksploatacji. Przewiduje się pracę tych samych maszyn co na 
etapie przygotowania a chwilowa wielkość emisji z tych maszyn, w tym również hałasu, będzie 
nie większa niż na etapie eksploatacji. 

 

8.5 Wpływ na powierzchnię ziemi. 

Tereny objęte zmianą planu są w części zainwestowane. Przekształcenia powierzchni 
ziemi wynikać będą z koniecznych prac ziemnych dla potrzeb eksploatacji złoża oraz 
rozbudowy infrastruktury technicznej.  

Biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu w obowiązującym planie oraz istniejącą 
infrastrukturę stwierdza się, iż ustalenia projektu zmiany planu wpłyną znacząco na zakres 
możliwych ingerencji w zmianę ukształtowania powierzchni ziemi. 

Przekształcenie wyznaczonego terenu powierzchniowej eksploatacji surowców 
mineralnych w znacznym zakresie nastąpi w trakcie prowadzenia prac wydobywczych. 
W wyniku podjęcia eksploatacji kruszywa nastąpi usunięcie warstwy glebowej wraz 
z nadkładem. Nadkład zwałowany powinien być tymczasowo na zwałowisku zewnętrznym 
i w części wykorzystany do ochrony akustycznej terenów sąsiednich, a po zakończeniu 
wydobycia w części wykorzystany do rekultywacji poeksploatacyjnej.  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
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Rozporządzeniem R.M. z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony 
powierzchni ziemi Inwestor winien zapewnić wykorzystanie przemieszczanych mas ziemnych 
nadkładu dla „odtworzenia zniszczonych wartości powierzchni ziemi”. Oznacza to, że nie należy 
wywozić ziemi próchnicznej ze zdjętej warstwy nadkładu poza teren kopalni oraz zapewnić 
wykorzystanie jej do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji.  

 

8.6 Wpływ na krajobraz. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie zmieni w znacznym stopniu walorów 
krajobrazowych obszaru. Projekt zmiany planu nie przewiduje wprowadzenia takich elementów 
i przekształceń, które zmieniłyby w sposób istotny walory krajobrazowe terenu jak i jego 
sąsiedztwa. Wyznaczony teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych obejmuje 
w większości już istniejącą kopalnię piasku. Częściowe jej powiększenie nie będzie skutkowało 
znaczącymi zmianami w krajobrazie tej części miejscowości. 

 

8.7 Wpływ na klimat. 

Zmiany w lokalnych stosunkach klimatycznych będą ograniczone do sfery 
mikroklimatów. Mogą one dotyczyć minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza 
(niewielki wzrost), wilgotności powietrza (większe obniżenie w ciągu dnia), prędkości wiatru 
(zależnie od rozmieszczenia obiektów i wielkości powierzchni niezabudowanej). Nie będą one 
wpływać na warunki klimatu odczuwalnego terenu objętego zmianą planu i sąsiednich. 

Kopalnia odkrywkowa na etapie eksploatacji może być źródłem emisji 
niezorganizowanej w postaci pyłów. W wyniku zmiany planu nastąpi jedynie częściowe 
powiększenie jej zakresu zatem oddziaływanie zwiazane z projektowanym dokumentem będzie 
marginalne. W celu ograniczenia emisji można przewidzieć ograniczanie ilości składowanego 
surowca po wydobyciu na hałdach, a w okresie upałów zraszanie kruszywa wydobywanego 
z poziomu niezawodnionego (górnego). 

 

8.8 Wpływ na zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. 

Nie identyfikuje się tego typu oddziaływań. 

 

8.9 Wpływ na ludzi. 

Ochrona warunków życia korzystających z lokowanych funkcji polega w głównej mierze 
na dążeniu do zachowania, określonych przepisami prawa, standardów środowiska. 
Zważywszy na ograniczoną wielkość emisji zanieczyszczeń z tytułu lokowanych w obszarze 
funkcji nie należy spodziewać się przekroczenia standardów środowiska zarówno wewnątrz jak 
i w otoczeniu terenu objętego zmianą planu, w tym w szczególności w terenach objętych 
szczególną ochroną (standardy akustyczne) zabudowy mieszkaniowej. 

Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu oraz jego bezpośrednie 
sąsiedztwo (brak w nim terenów mieszkaniowych) a także przewidywane zagospodarowanie 
stwierdzić można, iż realizacja ustaleń zmiany planu nie będzie miała w znacznej większości 
wpływu na zdrowie ludzi. Warunki i jakość życia mieszkańców. 

 

9. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

Nie identyfikuje się możliwości wystąpienia tego typu oddziaływań. 
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10. METODY ZAPOBIEGANIA, OGRANICZENIA LUB KOMPENSACJI 
PRZYRODNICZEJ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

W wyniku realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie wystąpią nowe, negatywne oddziaływania na środowisko, w tym na cele 
i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

11. PROPOZYCJE MODYFIKACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU 

Biorąc pod uwagę wielkość i położenie terenów objętych zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz obecne zagospodarowanie bezpośredniego ich 
sąsiedztwa a także dyspozycje przestrzenne obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, iż nie zachodzi konieczność ustalania 
rozwiązań alternatywnych w stosunku do obecnie ustalonych w projektowanym dokumencie. 
Założenia przyjęte w projekcie zmiany planu są wystarczające dla zabezpieczenia środowiska 
przyrodniczego przed degradacją. 

12. PODSUMOWANIE 

W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że realizacja proponowanych zmian 
planu nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. Nie zidentyfikowano możliwych znaczących 
oddziaływań realizacji ustaleń zmiany planu na obszary i obiekty poddane ochronie prawnej 
(poprzez ustanowienie obiektów i obszarów chronionych). Nie stwierdzono również możliwości 
powstania oddziaływań transgranicznych. 

Wobec powyższego przyjmuje się, że realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie 
będzie generowała znaczących zmian dla środowiska obszaru. Stąd nie identyfikuje się 
przyczyn, które wykluczyłyby możliwość realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Proponuje się zastosowanie analizy porównawczej – porównanie wielkości 
wyznaczonych planem wskaźników i zasad zagospodarowania z rzeczywistymi wskaźnikami i 
rzeczywistym stanem po realizacji obiektów budowlanych. Elementy poddane obserwacji 
ograniczono, do tych elementów ustaleń, których kontrola jest możliwa za pomocą narzędzi 
pozostających w kompetencji władz samorządowych.  

Pominięto te elementy (standardy środowiska), które kontrolowane są w ramach 
monitoringu środowiska prowadzonego przez powołane do tego instytucje – instrumenty i 
narzędzia kontroli nie pozostają bezpośrednio w dyspozycji samorządu lokalnego. Nie oznacza 
to jednak, że organa samorządu, po stwierdzeniu możliwości przekroczenia (również na skutek 
skarg mieszkańców) obowiązujących standardów środowiska nie mogą podjąć interwencji. 
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