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I. WPROWADZENIE

1. Uwagi wstępne

Planowanie  i  zagospodarowanie  przestrzenne  we  wszystkich  sferach  rozwojowych:
społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego planowania
i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań
zrównoważony rozwój i ład przestrzenny.
Zrównoważony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno – gospodarczy, w którym
następuje  proces  integrowania  działań  gospodarczych  i  społecznych,  z  zachowaniem
równowagi  przyrodniczej  oraz  trwałości  podstawowych  procesów  przyrodniczych,  w  celu
zagwarantowania  możliwości  zaspokajania  podstawowych  potrzeb  poszczególnych
społeczności  lub  obywateli  zarówno  współczesnego  pokolenia,  jak  i  przyszłych  pokoleń.
Przez ład przestrzenny należy natomiast  rozumieć  takie ukształtowanie przestrzeni,  które
tworzy  harmonijną  całość  oraz  uwzględnia  w  uporządkowanych  relacjach  wszelkie
uwarunkowania  i  wymagania  funkcjonalne:  społeczno  -  gospodarcze,  środowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne.
Jednym  z  instrumentów  dla  tworzenia  warunków  zrównoważonego  rozwoju  i  ładu
przestrzennego, a także uwzględniającym wymagania ochrony środowiska jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
„Prognoza” jest realizacją obowiązku określonego  w art. 51. Ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
z późn. zm.).
Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny objęte projektem planu i tereny sąsiednie w
obszarze, na którym mogłyby skutkować ustalenia niniejszego planu.
Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez:

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

2. Cel opracowania prognozy

Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią w
trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w 
projekcie planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące.
Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego 
środowiska.

3. Podstawowe założenia i metodyka pracy

Przedmiotem opracowania  jest  prognoza  oddziaływania  na środowisko skutków realizacji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy.
Prognoza jest opracowaniem kameralnym sporządzonym w oparciu o dostępne materiały. 
Przy  opracowaniu  prognozy  przeanalizowano  zapisy  podstawowych  dokumentów
pozostających  w  ścisłym  związku  z  planem.  Uwzględniono  także  informacje  zawarte  w
prognozach  oddziaływania  na  środowisko  sporządzonych  dla  przyjętych  dokumentów
powiązanych  z  planem.  Jednak  podstawowym  materiałem  wejściowym  do  sporządzenie
prognozy było „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy” wykonane w roku 2018.
Celem  przeprowadzonej  analizy  jest  ocena  czy  i  w  jaki  sposób  ustalenia  planu  mogą
oddziaływać na środowisko. 
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W pierwszej części przeprowadzona została analiza czy i w jakim zakresie zapisy ujęte w
planie są zgodne z wytycznymi umieszczonych w dokumentach strategicznych odnoszących
się  do  problematyki  środowiska  i  zrównoważonego  rozwoju  szczebla  powiatowego  i
lokalnego. 
Nie  przeprowadzano  takiej  analizy  w  stosunku  do  dokumentów  międzynarodowych,
krajowych i wojewódzkich, zakładając zgodność istniejących już dokumentów niższej rangi z
istniejącymi dokumentami wyższej rangi.
Następnie na podstawie dokonanej oceny stanu środowiska w gminie zdefiniowano główne
problemy  w  zakresie  ochrony  środowiska  W  drugiej  części  dokonano  identyfikacji
potencjalnych  oddziaływań  projektu  planu.  Przeanalizowano  skutki  środowiskowe  dla
następujących elementów: 

1 - powietrze i klimat, 
2 - woda, 
3 - bioróżnorodność, fauna i flora, 
4 - powierzchnia ziemi i gleba, 
5 - krajobraz, 
6 - zasoby naturalne,
7 - dobra materialne,
8 - obszary i obiekty prawnie chronione,
9 - dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, 
10 - populacja oraz zdrowie ludzi. 

Ustalono czy występuje lub będzie występować  jakiekolwiek oddziaływanie bezpośrednie,
pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe,  długoterminowe,
stałe czy chwilowe pomiędzy zadaniem, a danym elementem środowiska.  Określono czy
oddziaływanie to może być negatywne, pozytywne czy obojętne. 
Określono wnioski w kontekście braku realizacji planu. 
Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że stanem odniesienia
dla prognozy są:
−  istniejący  stan  środowiska  przyrodniczego  i  zagospodarowania  terenu,  określony  w
opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla omawianego terenu,
− uwarunkowania wynikające z ustaleń podstawowych dokumentów strategicznych gminy,
- uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego, 
Założono,  że  działania  związane  z  realizacją  systemów  technicznych  na  omawianym
obszarze realizowane będą zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcje planu.
Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o analizę
ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej.
Etapem końcowym jest  ocena skutku, czyli  wynikowego stanu komponentów środowiska,
powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń
planu oraz sformułowanie propozycji zmian lub alternatywnej wersji ustaleń, wynikających z
troski o osiągnięcie możliwie korzystnego stanu środowiska w warunkach projektowanego
zagospodarowania przestrzennego obszaru. 

4. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi 
obszaru opracowania

Ustalenia studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są
wiążące  dla  organów  samorządowych  przy  sporządzaniu  planów  miejscowych.  Plan
miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu jego zgodności  z ustaleniami studium.
Tak  więc  najistotniejszym  dokumentem  powiązanym   z  analizowanym  projektem
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest  „Studium  Uwarunkowań  i
Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  gminy  Puławy”  uchwalonego  uchwałą  Nr
X/77/09  Rady  Gminy  Puławy  z  dnia  20  sierpnia  1999  r.,  zmienionego  uchwałami:  Nr
VII/39/07 Rady Gminy Puławy z dnia  27 kwietnia 2007 r.,  Nr  XVII/86/2012 Rady Gminy
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Puławy  z  dnia  2  sierpnia  2012  r.,  Nr   XVIII/88/2012  Rady  Gminy  Puławy  z  dnia  11
października 2012 r.

5. Materiały wejściowe

1. Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy
ze zmianami (ostatnia zmiana 2012 r.),

2. Program  ochrony  środowiska  dla  gminy  Puławy  na  lata  2013-2016,  
z perspektywą do roku 2020 (2013 r.),

3. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puławy na lata 2007-2015,
4. Diagnoza stanu środowiska miasta Puławy – stan na koniec 2014 r. (2015 r.), 
5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Puławy na lata 2016-2020 (2017 r.),
6. Opracowanie  ekofizjograficzne  podstawowe  na  potrzeby  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy (2018 r.).

6. Ogólna charakterystyka terenu opracowania

6. 1. Położenie i charakterystyka krajobrazu

Gmina Puławy położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego w
odległości około 55 km od Lublina. 
Gmina Puławy położona jest na styku dwóch jednostek fizjograficznych. Część południowa
przynależy  do  Równiny  Radomskiej  (subregion  Wzniesień  Południowo-  Mazowieckich),
północna do Doliny środkowej Wisły (subregion Niziny – Środkowo – Mazowieckiej). Granicę
pomiędzy dwoma jednostkami stanowi krawędź Równiny Radomskiej opadająca ku dolinie
Wisły.

Dolina  Środkowej  Wisły - jest  to  mezoregion  fizycznogeograficzny  położony  
w  środkowo-wschodniej  Polsce,  leżący  na  pograniczu  województw  mazowieckiego  
i lubelskiego. Zgodnie z podziałem fizyczno–geograficznym Kondrackiego należy do: 

• Prowincji: Niż Środkowoeuropejski,
• Podprowincji: Nizina Środkowopolska,
• Makroregionu: Nizina Środkowomazowiecka.

Dolina  Środkowej  Wisły to  wydłużona  południkowo  forma  o  szerokości  ok.  10  km,
obejmująca  dolinę  Wisły  na  odcinku  Puławy-Warszawa.  Wyróżnia  się  tu  dwa  tarasy
geologiczne: łąkowy zalewowy (niższy) i wydmowy piaszczysty (wyższy). Po prawej stronie
Wisły rozpościerają się obszerne kompleksy leśne, m.in. objęte ochroną Lasy Garwolińskie,
Lasy Osieckie, Lasy Celestynowskie i Lasy Otwockie, wchodzące w skład Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego.

Równina  Radomska - jest  to  mezoregion  fizycznogeograficzny  położony  w  środkowo-
wschodniej  Polsce,  który  zgodnie  z  podziałem  fizyczno  –  geograficznym  Kondrackiego
należy do:

• Prowincji: Niż Środkowoeuropejski,
• Podprowincji: Niziny Środkowopolskie,
• Makroregionu: Wzniesienia Południowomazowieckie.

Równina  Radomska  rozpościera  się  na  południe  od  Doliny  Białobrzeskiej,  między
Przedgórzem  Iłżeckim,  Równiną  Kozienicką  i  Małopolskim  Przełomem  Wisły  obejmując
powierzchnię  ok.  3  640  km².  Jest  to  równina  denudacyjna  o  zdegradowanej  pokrywie
utworów  czwartorzędowych  (w  wyniku  procesów  peryglacjalnych),  pod  którą  występują
warstwy jurajskie i kredowe, zapadające się ku północnemu-wschodowi. 
Obszar zbudowany jest z piasków i glin lodowcowych. Płaską, monotonną równinę rozcinają
płytkie doliny Iłżanki, Radomki i Drzewiczki. Region ma charakter rolniczy, w jego centrum
leży Radom.
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Na wysokości  miasta  Puławy przebiega granica pomiędzy  dwoma mezoregionami  doliny
Wisły – na północ od miasta rozciąga się Dolina Środkowej Wisły, na południe – Małopolski
Przełom Wisły.
Geosystem  terenu  opracowania  ujmowany  jest  jako  system  składający  się  z  trzech,
pozostających  w strukturze wzajemnych powiązań podsystemów;
-  podsystemu społecznościowego,
- podsystemu infrastrukturalnego,
- podsystemu przyrodniczego,
W każdym tego typu geosystemie występują wzajemne relacje:
- urbanizacja pociąga za sobą modyfikację lub degradację podsystemu przyrodniczego,
-  podsystem przyrodniczy  wpływa  na  strukturę,  funkcjonowanie  terenu  jak  również  jego
rozwój przestrzenny,
- rozwój infrastruktury powoduje z jednej strony degradację podsystemu przyrodniczego z
drugiej zaś strony przyczynia się do jego ochrony,
W  strukturze  terenu  istotną  rolę  odgrywają  jego  ekologiczne  struktury  funkcjonalno-
przestrzenne tworzące system przyrodniczy.
Do głównych obszarów systemu ekologicznego terenu opracowania należą:
a)  Dolina  Wisły  oraz  wielkopowierzchniowe  ekosystemy leśne wchodzące  w skład  ciągu
ekologicznego o znaczeniu regionalnym,
b)  Elementy  wspomagające  i  współdziałające  w  zakresie  funkcjonowania  systemu
ekologicznego,  głównie  dolina  rzeki  Wieprz  wraz  z  przyległymi  lasami  oraz  z  terenami
otwartymi obejmującymi przede wszystkim łąki i pastwiska. 
Duże znaczenie ma także zieleń o charakterze półnaturalnym.

6. 2. Budowa geologiczna
Teren opracowania  położony jest  na obszarze niecki  lubelskiej  wypełnionej  zalegającymi
prawie  horyzontalnie  osadami  kredowymi,  przykrytymi  osadami  trzeciorzędowymi  i
czwartorzędowymi. Skały kredowe reprezentowane są przez serie opok górnego mastrychtu
charakteryzujące się  zróżnicowaniem osadów.  Najniżej  występuje  kreda pisząca  o  dużej
zawartości węglanu wapnia. Na warstwie kredy zalegają wapienie margliste, opoki i margle –
jest to najbardziej miąższa warstwa tego podpiętra. W najwyższej części górnego mastrychtu
występują  opoki,  margle  i  gezy,  a  lokalnie  iły.  Dominującą  skałą  w  tej  serii  jest  opoka
porowata.  Utwory  kredowe  występują  na  powierzchni  lub  blisko  powierzchni  w  strefie
krawędzi  doliny  Wisły.  Fragmentarycznie  utwory  kredowe  przykryte  są  osadami
trzeciorzędowymi.
W strefie przypowierzchniowej najstarsze osady to gliny zwałowe, pochodzące ze stadiału
maksymalnego  zlodowacenia  Odry.  Reprezentowane  są  przez  zwarte  gliny  piaszczyste.
Osady te miejscami przykryte są różnoziarnistymi piaskami zwietrzelinowymi, które utworzyły
się w klimacie peryglacjalnym na przełomie plejstocenu i holocenu.
Największe  rozprzestrzenienie  na  omawianym  terenie  mają  piaski  i  żwiry  tarasów
nadzalewowych  Wisły.  Utwory  te  pochodzą  z  okresu  stadiału  leszczyńsko-pomorskiego
zlodowacenia bałtyckiego.
Na piaskach aluwialnych  tarasu nadzalewowego  często  występują  drobnoziarniste  piaski
eoliczne tworzące pagórki wydmowe lub pola piasków przewianych. Osady te powstały na
przełomie plejstocenu i holocenu.
Z  okresem  holocenu  związane  są  piaski  drobnoziarniste  oraz  mułki  (mady)  tarasów
zalewowych Wisły. Utwory te występują w zachodniej części terenu.
Lokalnie niewielkie powierzchnie zajmują  namuły piaszczyste i  mułkowate den dolinnych,
obniżeń terenu i starorzeczy.
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6.3. Surowce mineralne
Na obszarze planu występuje  jedno udokumentowane złoże surowców mineralnych,  (wg
PIG   http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm)  o nazwie  Puławy III.  Znajduje się
ono na działce nr 7080 w obrębie Gołąb. Kopaliną są tu piaski i żwiry. Poza granicami planu
w gminie występują też inne złoża żwirów i piasków.

6. 4.  Wody powierzchniowe
Zasadniczym elementem hydrograficznym omawianego terenu jest rzeka Wisła. W rejonie
Puław, rzeka po opuszczeniu wyżyn południowopolskich nabiera typowego charakteru dla
rzek nizinnych. Jej dolina rozszerza się do 12-15 km, zbocza tarasów łagodnieją, a wcięcie
doliny  dochodzi  maksymalnie  do  12  m.  Wiąże  się  to  przede  wszystkim  z  głębszym
zaleganiem  skał  górnokredowych,  zanikających  pod  powierzchnią  osadów
czwartorzędowych. Zdecydowanie rozszerza się równina aluwialna, zmniejsza się natomiast
równina fluwialna (taras nadzalewowy pokryty piaskami plejstoceńskim). 
Jak przystało na największą polską rzekę, Wisła transportuje ogromną ilość wody. Miarą tej
wielkości jest średni w roku odpływ wody do Bałtyku. Odpływ roczny Wisły wg danych z
2006r.  wynosił  62000 mln. m3.  Analizując zasobność  w wodę  najlepiej  określić  „przydział
wody” na jednego mieszkańca. Wartość realnie dostępnej wody przypadającej na jednego
mieszkańca Polski wynosi ok. 560 m3 na rok.
Charakterystyczną  cechą  reżimu  hydrologicznego  rzeki  jest  występowanie  lat  suchych  i
mokrych.  W  latach  suchych  występuje  deficyt  wody,  który  najczęściej  występuje  w
obszarach,  gdzie  skoncentrowany  jest  wodochłonny  przemysł  (np.  hutniczy,  chemiczny,
spożywczy)  i  znajdują  się  duże  aglomeracje  miejskie.  W  okresach  mokrych  realnym
zagrożeniem są wezbrania.
Wisła charakteryzuje  się  60-krotną  rozpiętością  objętości  przepływu:  od  110  m3/s  -  przy
wodzie  bardzo niskiej,  do ok.  7000 m3/s  –  dla wód powodziowych  i  7750 m3/s  dla wód
stuletnich.
Wezbrania letnie pojawiają  się nieregularnie i są  krótkotrwałe. Najczęściej  zdarzają  się  w
lipcu i sierpniu, rzadziej w kwietniu lub we wrześniu. Są one efektem letnich opadów i trwają
krócej  od  wezbrań  roztopowych.  Wezbrania  roztopowe,  zwykle  długotrwałe  i  wysokie
wynikają  z  wczesnowiosennego  spływu  wód  roztopowych,  potęgowanego  zatorami
śryżowymi i krą lodową. Okres niskich przepływów przypadających na wrzesień i październik
przedłuża się zwykle aż do niżówek grudniowych.
Największą  wartość  przepływu  wezbrania  w  wieloleciu  1921-1997  zanotowano  w marcu
1924 roku. Wynosił on 5860 m3/s. Średni roczny przepływ na odcinku warszawskim wynosi
561 m3/s, co odpowiada jednostkowemu odpływowo 6,6 dm3/s/km2. W wieloleciu 1951-1997
największą  wartość  przepływu zaobserwowano w 1960 roku (5650 m3/s).  Nieco mniejszą
skalę miało wezbranie w 1997 roku – 5130 m3/s.
Natomiast najniższe wartości poziomu lustra wody zanotowano w grudniu 1959 roku i na
przełomie czerwca i lipca 1992 roku. Zmiany objętości przepływów wody w Wiśle związane
są  ściśle  z  pionowymi  wahaniami  zwierciadła  wody  w  rzece,  które  w  rocznym  okresie
dochodzą  do  5  m,  natomiast  w  warunkach  ekstremalnych  przekraczają  7  m.  Najniższy
poziom wody w XIX wieku, który wynosił 155 cm, odnotowano w 1863 roku.
Według  danych  WIOŚ  z  2012  roku  wody  rzeki  Wisły  w  okolicy  Puław  pod  względem
biologicznym  posiadają  stan  umiarkowany  natomiast  pod  względem  fizykochemicznym
dobry, potencjał ekologiczny został określony na umiarkowany.
Oprócz  Wisły  znaczącą  rzeką  jest  Wieprz będąca  północną  granicą  gminy  na  odcinku  
11,5 km.
Północna część gminy położona w widłach Wisły i Wieprza odwadniana jest przez ciek Nur 
(9,5 km), lewobrzeżna odwadniana jest przez rzekę Klikawkę o długości 14,9 km.
Rzeka  Klikawka  wraz  z  dopływami,  zasilana  przez  wody  spływu  powierzchniowego,
charakteryzuje się okresowym brakiem wody.
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Część  gminy  granicząca  z  województwem  mazowieckim  odwadniana  jest  w  kierunku
południowym  przez  ciek  Czerniawkę,  dopływ  Plewki  a  w  kierunku  północnym  przez
Zwolankę.
Dodatkowym elementem hydrogeologicznym na terenie gminy są naturalne jeziora: Nury o
powierzchni 4 ha i pojemności 40 tys.m3, oraz jeziorko Kapuśniak o powierzchni ok. 1 ha i
pojemności 10 tys.m3.
Na rzece Nur  zlokalizowane są  niewielkie stawy hodowlane,  dzierżawione przez PZW w
Lublinie:
• staw Borowa – pow. 0,4 ha poj. 5 tys. m3,
• staw Borowina – pow. 0,19 ha poj. 2 tys.m3,
• staw Matygi – pow. 10,0 ha poj. 100 tys.m3,
• staw Borowiec – pow. 2,0 ha poj. 20 tys.m3.
Według  danych  WIOŚ  z  2012  roku  wody  rzeki  Wieprz  w  okolicy  Puław  pod  względem
biologicznym  posiadają  stan  słaby  natomiast  pod  względem  fizykochemicznym  dobry,
potencjał ekologiczny został określony na słaby.
Poza tym w obrębie obszaru opracowania  występuje sieć  bezimiennych cieków (głównie
rowów melioracyjnych) oraz niewielkie, sztuczne zbiorniki wód powierzchniowych. 
Na obszarze planu,  w obrębach geodezyjnych:  Gołąb,  Borowa, Skoki występują  obszary
szczególnego zagrożenia powodzią,  na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi raz na 100 lat oraz  obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat.

Główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych w gminie.
Odbiornikiem ścieków z Zakładów Azotowych „Puławy" S. A. jest Wisła na 378 km długości 
(prawy brzeg). Wszystkie ścieki powstające w Zakładach podlegają oczyszczaniu na:
- Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych,
- Biologicznej Oczyszczalni Ścieków z Kaprolaktamu,
- Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Fekalnych,
- Osadnikach typu „ Dywidag".
Ścieki technologiczne obejmują:

• ścieki organiczne w wytwórni  kaprolaktamu podlegają  oczyszczeniu w biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości 10 600 m3/d.

• ścieki  technologiczne zawierające związki  azotowe oczyszczane są  w chemiczno-
mechanicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości 21 600 m3/d.

Ścieki  sanitarno-bytowe oczyszczane  są  za  pomocą  osadników typu „Dywidag"  oraz  na
biologicznej oczyszczalni ścieków fekalnych o przepustowości 60 m3/h.
Wody  nadosadowe  i  pochłodnicze powstają  z  odcieków  na  składowisku  popiołów
przesyłanych  z  elektrociepłowni  transportem  hydraulicznym  oraz  z  osadów
podekarbonizacyjnych pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz obiegów chłodniczych.
Wody nadosadowe po oczyszczeniu w osadnikach ziemnych mają skład zbliżony do wody
wiślanej. Woda z otwartych obiegów chłodniczych łącznie z wodami deszczowymi, z uwagi
na lepszą jakość niż woda wiślana, nie są poddawane oczyszczaniu.
Wszystkie  rodzaje  ścieków  oraz  wody  pochłodnicze  odprowadzane  są  do  kanału
zrzutowego, a następnie przez otwarty zbiornik o powierzchni 23 ha, wpływają do Wisły w
rejonie Wólki Gołębskiej. 
Od  wielu  lat  Zakłady  Azotowe  „Puławy"  S.  A.  podejmują  działania  mające  na  celu
zminimalizowanie  ilości  odprowadzanych  przez  zakład  ścieków  oraz  poprawę  ich
parametrów. W tym celu wdrożono wiele projektów racjonalizatorskich i wybudowano szereg
instalacji,  których  zadaniem  jest  zawracanie  do  procesów  produkcyjnych  ścieków.
Rezultatem tych działań jest odzysk pozostałych w ściekach produktów (instalacja hydrolizy
ścieków  -  odzysk  amoniaku,  instalacja  do  redukcji  zrzutów  związków  azotu,  projekt
powtórnego  wykorzystania  wód  pochłodnicznych,  instalacja  MRU  -  oczyszczanie
kondensatów  procesowych  z  Wytwórni  Melaminy  I,  II,  III).  Ponadto  Zakłady  Azotowe
„Puławy"  S.  A.  przeprowadziły  w  ostatnich  latach  modernizację  kanalizacji  fekalnej  i
przemysłowej w celu wyeliminowania ewentualnych przecieków do środowiska.
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Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne na terenie miasta, za wyjątkiem BIOWET-u i Zakładów
Azotowych „Puławy" S.A., zbierane są do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i zostają
odprowadzone do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 
Problemem na terenie  Gminy  jest  niski  stopień  skanalizowania  obszarów wynikający  ze
słabo rozbudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.  W sieć kanalizacyjną wyposażone są
miejscowości:  Góra  Puławska,  Wólka  Gołębska,  Gołąb,  Borowina,  częściowo  Klikawa  i
Jaroszyn,  z  czego  tylko  miejscowości  Góra  Puławska  i  Wólka  Gołębska  są  całkowicie
skanalizowane.
Gmina Puławy nie posiada własnej  oczyszczalni  ścieków, która obsługiwałaby wszystkich
mieszkańców Gminy. Należy jednak podkreślić, że w miejscowości Borowina znajduje się
oczyszczalnia  o przepustowości 19,0 m3/d obsługująca mieszkańców Borowiny.  Natomiast
ścieki z rejonu Gołębia i rejonu Góry Puławskiej (pod dnem rzeki Wisły) są odprowadzane
rurociągami tłoczonymi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Puławach.
Bezodpływowe  zbiorniki  ścieków  posiadają  obecnie  wszystkie  budynki  użyteczności
publicznej.
Stan infrastruktury kanalizacyjnej na dzień 1 stycznia 2013 r.:
długość sieci - 74,63 km, 

• liczba urządzeń - 63 przepompownie ścieków, 
• liczba użytkowników – 1 496 przyłączy,  
• ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej – 4 488 osób.

Ścieki  z szamb z terenów nieposiadających kanalizacji  są  dowożone do oczyszczalni  za
pomocą sprzętu asenizacyjnego, gdzie poddawane są oczyszczaniu.
Miejska  Oczyszczalnia  Ścieków zlokalizowana  jest  w  obszarze  przemysłowym  miasta
Puławy przy ulicy Komunalnej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna pracująca na
konwencjonalnym  osadzie  czynnym  z  przeróbką  osadów  przy  pomocy  mezofilnej
fermentacji  metanowej  oraz  zastosowaną  technologią  podwyższonej  redukcji  związków
biogennych.
Oczyszczalnia posiada docelową  przepustowość  20 000 m3/d. Ścieki po oczyszczeniu w
oczyszczalni,  odprowadzane  są  do  kanału  zrzutowego  wód  pochłodniczych  Zakładów
Azotowych „Puławy" S. A., a następnie wspólnie z wodami pochłodniczymi i oczyszczonym
ściekami przemysłowymi poprzez zbiornik retencyjny odprowadzane są do wód rzeki Wisły.
Powstające  w  części  mechanicznej  i  biologicznej  oczyszczalni  osady  oraz  frakcja
organiczna pochodząca z odpadów komunalnych zostają poddane fermentacji metanowej,
w wyniku, której związki organiczne zostają rozłożone na substancje proste oraz biogaz o
zawartości  65%  -  70%  metanu  i  35%-30%  dwutlenku  węgla.  Następnie  osady  są
odwadnianie  i  poddawane  procesowi  sanitacji.  Ustabilizowany  osad  ściekowy
unieszkodliwiany  jest  poprzez  wykorzystanie  jako  przekładka  technologiczna  na
składowisku odpadów lub deponowana na składowisku.

6. 5.  Wody podziemne
Wody podziemne w rejonie Puław związane są z utworami czwartorzędu, trzeciorzędu oraz
kredy.
Znaczenie użytkowe posiada poziom kredowy i  czwartorzędowy.  Wody w strefie  czynnej
wymiany  krążą  przede  wszystkim  w  utworach  wieku  kredowego,  chociaż  lokalnie  mają
znaczenie zasobowe również utwory czwartorzędowe, szczególnie w strefach wielkich dolin
rzecznych.  Jednak główny zbiornik stanowią  skały węglanowe górnej kredy, wykształcone
jako opoki,  margle,  wapienie  margliste,  gezy  i  kredy piszące.  Wszystkie  te  rodzaje  skał
odznaczają się dużą porowatością, jednakże porty są na tyle małe, że ich przepuszczalność
jest  znikoma.  Ruch wody  odbywa się  głównie  szczelinami,  których gęstość  i  rozwartość
związane  są  z  twardością  skał  oraz  tektoniką.  Główne  linie  tektoniczne  pozwalają  na
przemieszczanie się wód na duże odległości. Rozwarte szczeliny i strefy dyslokacji stanowią
rolę kolektorów drenujących i magazynujących zasoby wodne, w ich zasięgu stwierdza się
najwyższe współczynniki  filtracji,  a także wydajności  studni.  Również  w profilu pionowym
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kredy występują znaczące różnice w przepuszczalności skał, co wpływa na warunki ruchu
wody.  Naprzemianległe  występowanie  warstw  skalnych  silnie  zawodnionych  i  słabo
przepuszczalnych  dało  podstawę  koncepcji  szczelinowo-warstwowego  charakteru  wód  w
kredzie lubelskiej.
Kredowy poziom wodonośny zasilany jest przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych w
miejscach  wychodni  skał  węglanowych  lub  poprzez  przepuszczalny  nadkład
czwartorzędowy. W szczelinowo-porowym zbiorniku wód podziemnych utrzymuje się zwykle
swobodne zwierciadło wody, które najgłębiej występuje w strefach wierzchowinowych. Wody
naporowe  piętra  kredowego  występują  w  wypełnionych  aluwiami  kopalnych  dolinach.  W
takich sytuacjach pierwsze,  swobodne zwierciadło utrzymuje się  w aluwiach,  a drugie,  w
szczelinowo-porowych  skałach  węglanowych.  Regularną  bazę  drenażu  dla  wód
podziemnych  kredowo-trzeciorzędowych  stanowi  głęboko  wcięta  dolina  Wisły,  w  której
zwierciadło wody podziemnej utrzymuje się na rzędnych około 115-118 m.n.p.m.
Przeciętne  wydajności  jednostkowe  studni  wierconych,  wynoszą  w  kredzie  piszącej  i  w
miękkich  marglach  4  m3/d/1m  depresji,  a  w  opokach  i  marglach  twardych  27  m3/d/1m
depresji.
We wszystkich  dolinach  rzecznych  występują  zawodnione  utwory  czwartorzędowe,  przy
czym  dolina  Wisły  charakteryzuje  się  wysokimi  zasobami  wodnymi.  Zasilanie  poziomu
czwartorzędowego odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych. Z uwagi na
występowanie gruboziarnistych piasków ze żwirami, warunki przepływu wód podziemnych w
głębszych partiach czwartorzędu są zwykle dobre, a wydajności pojedynczych studni mogą
osiągać wartość 50 m3/h.
Wody podziemne  w obrębie opracowania występują na różnych głębokościach. W dolinie
Wisły występują w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki a zwierciadło kształtuje się na
głębokości od 0 do 5 m. Na  zawydmionych obszarach międzyrzecza Wisły i Wieprza, woda
podziemna występuje na głębokości od 5 do 10 m.
Na  Wysoczyźnie  Radomskiej  z  utworami  słaboprzepuszczalnymi  i  nieprzepuszczalnymi
(gliny)  głębokość  pierwszego poziomu wodonośnego przekracza głębokość  20 m. Utwory
czwartorzędowe  w  rejonie  wysoczyzny  dochodzące  do  40m  bezpośrednio  kontaktują  z
utworami kredowymi, co powoduje łączność hydrauliczną wód tego rejonu. Na pozostałym
obszarze  wody  kontaktują  się  zarówno  z  utworami  trzeciorzędowymi,  czwartorzędowymi
oraz kredą.
Główny poziom użytkowy to poziom kredowy oraz czwartorzędowy. Trzeciorzędowy nie ma
znaczenia użytkowego.
Wody podziemne tego rejonu w warunkach naturalnych charakteryzują się dobrą jakością.
Północna część gminy położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
406 „Niecka Lubelska”, a południowa nr 405 „Niecka Radomska”.
Aktualnie w Gminie Puławy prawie 100% miejscowości jest w pełni zwodociągowana. 
Na terenie Gminy znajdują się dwa ujęcia wody (w układzie wodociągów grupowych): 

• Wodociąg  Góra  Puławska  -  pracujący  przy  dwustopniowym  układzie  pompowym
zaopatruje  lewobrzeżną  część  Gminy,  korzystając  z  ujęcia  o  zasobach
zatwierdzonych w Kat. ”B” – Q = 120 m3/h przy depresji s = 1,0 m w zespole dwu
odwiertów studziennych.

• Wodociąg Gołąb – zaopatruje mieszkańców prawobrzeżnej części Gminy (wyłączając
miejscowości  Nieciecz  i  Niebrzegów  -  zaopatrywanych  z  wodociągu  Bobrowniki
gmina  Ryki)  korzystając  z  ujęcia  o  zatwierdzonych  zasobach  Q  =  86  m3/h  przy
depresji s = 3,6 m w zespole dwu odwiertów studziennych.

Stan infrastruktury wodociągowej na dzień 1 stycznia 2013 r.:
• długość sieci - 158,8 km, 
• liczba urządzeń - 2 stacje uzdatniania wody, 
• liczba użytkowników – 3 759 przyłączy,
• ludność korzystająca z sieci wodociągowej – 11 277 osób,
• stan techniczny – dobry.
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6.6. Warunki klimatyczne
Gmina  Puławy  leży  na  granicy  trzech  dzielnic:  wschodniej  (podlaskiej),  radomskiej  i
lubelskiej. Omawiany obszar charakteryzuje klimat przejściowy pomiędzy morskim klimatem
Europy  Zachodniej  i  kontynentalnym klimatem Europy  Wschodniej.  Przeważają  tu  masy
powietrza  polarno-morskiego,  a  wiosną  zwiększa  się  udział  powietrza  polarno-
kontynentalnego i arktycznego. W bilansie rocznym dominują wiatry z kierunku zachodniego.
Klimat jest nieco chłodniejszy od klimatu obszarów sąsiadujących od zachodu i odznacza się
większymi kontrastami.
Średnia temperatura roczna osiąga tu + 7,8 °C, przy czym średnia temperatura stycznia
wynosi – 3,8 °C, a średnia temperatura lipca  + 18,9 °C. Roczna suma opadów wynosi 550
mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej to 80-85 dni, dni letnich występuje ponad 100, a okres
wegetacyjny, trwający 210-220 dni w roku, jest jednym z najdłuższych w Polsce.
Należy zaznaczyć,  że w  odniesieniu do naturalnych warunków klimatycznych,  na terenach
zurbanizowanych obserwuje się:

 mniejsze natężenie promieniowania całkowitego o ok.10 -20%,
 wzrost  średniej  temperatury  powietrza  o  0,5  -  3,00C oraz  zmniejszenie  amplitudy

dobowej i rocznej,
 wzrost średniej temperatury minimalnej  o 1,0 - 2,00C,
 wzrost częstości inwersji temperatury powietrza,
 niższą wilgotność względną powietrza,
 wzrost zachmurzenia nieba o 5 - 10%,
 wzrost rocznej sumy opadów o 5 - 15%, w tym większą  liczbę  opadów ulewnych  

i większą częstość burz,
 większą częstość występowania zamglenia (szczególnie w zimie),
 znacznie większe zapylenie i większa liczba jąder kondensacji  oraz większe stężenie

zanieczyszczeń gazowych (SO2 , CO2 , CO),
 mniejszą  o  20  -  30%  średnią  prędkość  wiatru  i  wzrost  liczby  dni  z  ciszą

atmosferyczną o 5 - 20%,
 deformacje pola prędkości wiatru i  jego kierunku.

Stan czystości powietrza atmosferycznego i zagrożenie hałasem
Stan  czystości  powietrza  to  jeden  z  wielu  elementów  decydujących  o  prawidłowym
funkcjonowaniu  środowiska  przyrodniczego.  Główne  źródła  zanieczyszczeń  to  emisje
gazowe dominujące w strukturze zanieczyszczeń: w tym dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,
tlenki  azotu,  tlenek  węgla,  amoniak,  węglowodory  alifatyczne  oraz  aromatyczne.
Zanieczyszczenia  pyłowe  pochodzą  głównie  ze  spalania  paliw,  produkcji  cementu  oraz
nawozów. Największy udział w emisji gazów stanowi dwutlenek węgla powstający głównie w
procesach  spalania  jak  również  w  Zakładach  Azotowych”  Puławy”  S.A.  Ujemne
oddziaływanie przez ZA „Puławy” na wszystkie elementy środowiska, w tym aerosanitarne,
dodatkowe zagrożenie przez Elektrownię  Kozienice sprawia, iż, gmina w całości zaliczona
została do Puławskiego Obszaru Zagrożenia Ekologicznego. Dodatkowo na stan powietrza
na terenie gminy mają wpływ lokalne emisje zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstające w
paleniskach domowych, ciepłowniach, kotłowniach. 
Należy zaznaczyć, że w latach 1985 - 2000 ZA „Puławy" ograniczyły o prawie 60% całkowitą
emisję zanieczyszczeń  pyłowych i gazowych (bez uwzględnienia, CO2), w tym pyłowych o
ok. 84 %, gazowych o 50 %. Przedsiębiorstwo w tym okresie zrealizowało „Program ochrony
środowiska  ZA  Puławy"  na  lata  1985-2000  „  a  w  latach  2000  -  2003  kolejny  program
ekologiczny,  tzw.  „Program  dostosowawczy".  Rezultatem  realizacji  wielonakładowych
programów było ograniczenie lub eliminacja emisji przemysłowej i osiągnięcie przez Zakłady
standardów środowiskowych.
Wielkość emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych, drobnych zakładów usługowych i
wytwórczych jest nieporównywalna z poziomem emisji przemysłowej i komunikacyjnej.
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Źródłem emisji powierzchniowej, pochodzącej z sektora bytowego, są lokalne kotłownie  i
paleniska  domowe.  W  Gminie  Puławy  produkcja  energii  cieplnej  na  potrzeby  grzewcze
odbywa się w: 

• kotłowniach własnych małych obiektów użyteczności  publicznej  (szkoły,  przedszkola,
przychodnia, apteka, remizy strażackie i budynki administracyjne), 

• kotłowniach małych obiektów działalności gospodarczej (głownie sklepy) i zakładów,
• w  indywidualnych  kotłowniach  budynków  mieszkalnych  oraz  indywidualnych

paleniskach domowych. 

W związku z tym, że na terenie Gminy Puławy większość mieszkańców nie ma dostępu do
sieci gazowej mającej najmniejszy negatywny wpływ na stan powietrza, to produkcja ciepła
odbywa się głównie poprzez spalanie głównie węgla kamiennego oraz w niewielkim stopniu
oleju opałowego, w wyniku, czego do atmosfery przedostają się szkodliwe substancje, które
działają niekorzystnie na środowisko naturalne.
Na terenach wiejskich mieszkańcy ogrzewają swoje domy głównie węglem, co przyczynia się
do  wysokiej  emisji  dwutlenku  siarki,  tlenku  azotu,  pyłów,  sadzy  oraz  tlenku  węgla  i
węglowodorów aromatycznych.
Występująca na danym terenie struktura paliwowa wśród korzystających z indywidualnych
źródeł ciepła jest bardzo istotna ze względu na jakość powietrza. Praktyka stosowana w całej
Polsce wskazuje, iż w domowych kotłowniach nie tylko spalane są ww. paliwa, ale również
odpady,  takie  jak:  plastik,  guma itp.  Zjawisko to powoduje  zwiększone zanieczyszczenie
powietrza szczególnie w okresie grzewczym, a toksyczne związki uwalniane do atmosfery
podczas spalania paliw jak i odpadów mają fatalny wpływ na zdrowie społeczeństwa. 
Na terenie  Gminy  Puławy  ze  względu  na jej  typowy  charakter  rolniczy,  nie  stwierdzono
występowania większych emitorów zanieczyszczeń powietrza. 
W wyniku spalania paliw naturalnych, oprócz ciepła, powstają również gazy spalinowe oraz –
w przypadku paliw stałych – popioły i żużle. Skład spalin jest różny w zależności od rodzaju
paliwa  oraz  samego  procesu  spalania,  który  wbrew  pozorom  jest  procesem
skomplikowanym, zależnym od temperatury, stosunku do ilości paliwa, rodzaju palnika lub
paleniska i wielu innych czynników.
Głównym składnikiem spalin powstających przy spalaniu paliw stałych jest ditlenek węgla
(CO2), w mniejszych ilościach ditlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx),
para wodna (H2O), sadza i pył. W przypadku paliw ciekłych i gazowych udział pary wodnej  w
spalinach jest większy i porównywalny  z ilością CO2, natomiast nie ma w nich pyłu,  a w
przypadku  gazu  ziemnego  –  SO2.  Niektóre  gatunki  ropy  naftowej  także  nie  posiadają
związków siarki.
W  spalinach  pochodzących  z  paliw  ciekłych  i  gazowych  również  występują,  choć  w
mniejszych ilościach, tlenki azotu i sadza, gdyż ich obecność jest związana raczej z samym
procesem spalania niż z rodzajem paliwa. 
Najważniejsze negatywne skutki oddziaływania produktów spalania paliw nieodnawialnych,
głównie  węgla  kamiennego  i  brunatnego,  to  pogłębienie  się  efektu  cieplarnianego  
oraz  powiększanie  się  stref  występowania  smogu.  Negatywne  oddziaływanie  energetyki
konwencjonalnej na środowisko obejmuje ponadto:

• zakwaszenie  atmosfery  tlenkami  siarki  i  azotu  wskutek  czego giną  lasy,  zamiera
życie w rzekach i jeziorach;

• brak tlenu w środowisku morskim, co jest następstwem emisji tlenków azotu, zaburza
równowagę  pokarmową  w  morzu  ze  szkodą  dla  żyjących  w  nim  organizmów
roślinnych i zwierzęcych;

• zanieczyszczenie wód zaskórnych metalami ciężkimi wymywanymi z nieprawidłowo
składowanych popiołów i żużli, a także produktami ubocznymi powstającymi podczas
oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi.

Skażenie wody, ziemi i powietrza, wpływa na tempo wzrostu zachorowań i zaburzeń 
genetycznych wśród ludności zamieszkującej regiony o silnie rozwiniętym przemyśle. 
Obserwowana jest także wzmożona korozja konstrukcji żelbetonowych oraz coraz szybciej 
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postępujące niszczenie dorobku kultury materialnej. W rejonach silnie uprzemysłowionych 
zamierają również lasy, zwłaszcza iglaste.
Istotnym problemem na terenie gminy są zanieczyszczenia liniowe – komunikacyjne 
pochodzące z głównych dróg. W gminie uruchomiono nowe istotne źródło zanieczyszczeń 
komunikacyjnych – obwodnicę miasta Puław. Sytuacja ta spowoduje poprawę stanu higieny 
atmosfery w samym mieście poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego na jego obrzeża, 
natomiast spowoduje pogorszenie stanu higieny atmosfery w obrębie gminy.
Na  omawianym  obszarze  nie  prowadzono  badań  stanu  higieny  atmosfery  w  rejonach
przyległych do głównych ciągów komunikacyjnych. 
Drogi o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych (w tym samochodów ciężkich)
stanową  istotne zagrożenie  dla  zdrowia  osób mieszkających w strefie  ich potencjalnego,
uciążliwego  oddziaływania.  Pojazdy  samochodowe  są  największym  źródłem  skażenia
środowiska, obciążając je blisko piętnastoma tysiącami związków chemicznych.
Środki transportu drogowego odpowiedzialne są za emisję: 

• 63% tlenków azotu, 
• blisko 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego, 
• około 80% tlenku węgla, 
• 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu, 
• 6,5% dwutlenku siarki. 

Zgodnie  z roczną  oceną  jakości  powietrza wykonaną  przez WIOŚ Lublin  za  2017 rok w
strefie  lubelskiej,  do  której  należy  gmina  Puławy,  stężenia  zanieczyszczeń:  benzenu,
dwutlenku siarki, dwutlenku i tlenków azotu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu nie
przekroczyły  obowiązujących  standardów.  W  klasyfikacji  podstawowej  przekroczenia
dotyczyły benzo/ά/pirenu, pyłu PM10, pyłu PM2,5 wg poziomu dopuszczalnego – faza 2 oraz
poziomu celu długoterminowego ozonu.
Odorami nazywa się lotne związki chemiczne organiczne i nieorganiczne wyczuwane przez
receptory  węchowe  przy  bardzo  niskich  stężeniach  i  rejestrowane  przez  mózg  jako
nieprzyjemne.
Do źródeł wytwarzających gazy złowonne (odory) na terenie gminy można zaliczyć:

• odory  towarzyszące  hodowli  (składowanie  bądź  nawożenie  obornikiem,  gnojówką,
gnojowicą),

• odory towarzyszące chemizacji w rolnictwie (wykonywanie oprysków),
• zbiorniki bezodpływowe (szamba),
• niezorganizowane  źródła  emisji  z  indywidualnych  palenisk  domowych,  (np.  spalanie

odpadów z tworzyw sztucznych, gumy w paleniskach domowych),
• oczyszczalnie ścieków.

W  celu  zapewnienia  wysokiej  jakości  życia  na  terenie  gminy  wynikającej  
m.in. z nieuciążliwej emisji złowonnej, konieczne jest konsekwentne postępowanie zarówno
mieszkańców (poprzez  wyeliminowanie  spalania  odpadów,  rozszczelniania  szamb),  jak  i
władz gminy m. in. poprzez: edukację ekologiczną mieszkańców, poszerzanie pasów zieleni
izolacyjnych wokół obiektów uciążliwych zapachowo oraz przemyślane decyzje w zakresie
wydawania pozwoleń na budowę dla obiektów będących źródłem emisji złowonnej.

Hałas
Hałas pochodzenia antropogenicznego, dzieli się w zależności od sposobu powstawania, na
hałas komunikacyjny i przemysłowy. 
Hałas  przemysłowy  jest  to  hałas  stworzony  przez  źródła  zlokalizowane  wewnątrz  i  na
zewnątrz  obiektów  budowlanych  różnego  typu.  Bywa  on  najczęstszą  przyczyną  skarg
ludności. Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej charakter
ciągły,  często  o  bardzo  dokuczliwym  brzmieniu.  Największymi  źródłami  są  zakłady
przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze. 
Hałas  komunikacyjny  pochodzi  od  środków  transportu  lotniczego,  kolejowego
i  drogowego.  Szczególnie  narażone  są  tereny  znajdujące  się  w  pobliżu  większych  tras
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komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, zwłaszcza
pojazdów  samochodowych  notowanego  w  ostatnich  latach  oraz  wzmożonego  ruchu
tranzytowego (towarowego i osobowego) w komunikacji międzynarodowej.
Podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska na terenie gminy Puławy
są  hałasy  komunikacyjne.  Sieć  komunikacyjną  Gminy  tworzą:  droga  krajowa,  drogi
wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.

             Hałas przemysłowy
Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego są: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i
odwiórowania,  sprężarki,  chłodnie,  maszyny  tartaczne,  maszyny  stolarskie,  maszyny  do
plastycznej  obróbki  metalu,  maszyny  budowlane,  węzły  betoniarskie,  sieczkarnie,
specjalistyczne  linie  technologiczne,  transport  wewnątrzzakładowy  oraz  urządzenia
nagłaśniające.
W związku  z  tym,  że  na  terenie  gminy  Puławy  nie  funkcjonują  żadne  większe  zakłady
przemysłowe to należy założyć, że hałas przemysłowy nie występuje na tym terenie.

             Hałas komunikacyjny
Ze względu na szybki wzrost liczby pojazdów samochodowych i niedostateczną ilość dróg
szybkiego  ruchu,  hałas  wytwarzany  przez  transport  samochodowy  jest  głównym
obciążeniem środowiska. O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje wiele czynników, tj.:
natężenie  ruchu  pojazdów,  prędkość  strumienia  pojazdów,  rodzaj  nawierzchni,  płynność
ruchu pojazdów,  ukształtowanie  terenu,  przez  który  przebiega  trasa komunikacyjna  oraz
rodzaj i szerokość drogi.
Hałas kolejowy składa się z szeregu czynników, z których do najważniejszych zaliczyć 
można:

• ukształtowanie terenu,
• odległość obiektów narażonych na hałas kolejowy,
• stan techniczny torów, rozjazdów, taboru kolejowego,
• występowanie roślinności, w tym pasów zieleni;
• częstotliwość przejazdów.

Do metod ograniczenia hałasu kolejowego zaliczyć można działania związane z:
• pojazdem (np.: konstrukcja pojazdu, stan taboru kolejowego),
• linią  kolejową  (np.  konstrukcja  torowiska,  stan  techniczny  torowiska,  rozwiązanie

sytuacyjne i wysokościowe względem obiektów i obszarów chronionych),
• organizacją  ruchu  (np.  sterowanie  ruchem,  ograniczenia  czasowe,  koncentracja

ruchu na określonych połączeniach, ograniczenie prędkości pociągów, ograniczenie
sygnałów dźwiękowych),

• ekranami akustycznymi,
• wałami ziemnymi,
• kombinacjami wzdłuż wału ziemnego i ekranu akustycznego,
• pasami zieleni,
• zmianą funkcji budynków,
• stosowaniem specjalnej izolacji akustycznej ścian budynków,
• ekranami akustycznymi na elewacji;
• projektowaniem  budynków  z  pomieszczeniami  o  mniejszych  wymaganiach  

co do komfortu akustycznego od strony źródła hałasu,
• kształtowaniem krajobrazu przez plan zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzający trasami komunikacyjnymi zobowiązani są do podjęcia działań ograniczających
uciążliwości  akustyczne,  ale  jeśli  hałas  powstaje  w  związku  z  eksploatacją  drogi,  nie
przewiduje się wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Przez teren gminy Puławy przebiegają magistralne linie:
− wysokich napięć 400 kV Kozienice – Lublin, 
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− wysokich napięć 220 kV Azoty – Lublin (Abramowice), Azoty – Kozienice, Azoty – Rożki 
− rozdzielcze 110/30/15 Bronowice - Zwoleń, Bronowice – Kępa, Puławy Rudy – Dęblin.
GPZ Bronowice 110/15 kV zasila  tereny Gminy położone po lewej  stronie Wisły poprzez
system  linii  napowietrznych  i  kablowych  15  kV.  Ponadto  istnieje  możliwość  zasilania
rezerwowego od  GPZ 110/15  kV Puławy  –  Kępa,  GPZ Puławy  –  Rudy,  a  w skrajnych
przypadkach od GPZ Zwoleń.
Natomiast  tereny  po  prawej  stronie  Wisły  zasilane  są  liniami  napowietrznymi  15  kV
prowadzącymi od linii trzonowej relacji GPZ Dęblin – GPZ Puławy – Kępa i GPZ Puławy –
Rudy.
Przez obszar planu  miejscowości Bronowice przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 220 kV.
Na terenie gminy Puławy znajdują  się  stacje telefonii komórkowej w rejonie miejscowości
Polesie, Góra Puławska i Gołąb.

6.7. Gleby
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. Grunty klas
chronionych stanowią w gminie ponad 1/3 ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby klasy
II mają udział 7,3%, klas IIIa i IIIb 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,
Kolonia  Góra  Puławska,  Piskorów,  Leokadiów,  Polesie  Duże.  W  części  prawobrzeżnej
najsłabsze  gleby występują  w obrębach Niebrzegów,  Nieciecz,  Skoki,  Wólka Gołębska i
wschodnia część obr. Gołąb.

Na  stan  gleb  na  terenie  gminy  Puławy  wpływają  głównie  czynniki  pochodzenia
antropogenicznego:

• Wydobywanie kopalin ze złóż. Eksploatacja kopalin powoduje nieodwracalne zmiany
w  naturalnym  krajobrazie  i  dlatego  wymaga  przywrócenia  tych  terenów  do
użytkowania rolniczego lub leśnego – poprzez zalesianie gruntów zdegradowanych.

• Nadmierne  nawożenie,  które  może  prowadzić  do  zatrucia  metalami  ciężkimi  i
substancjami  toksycznymi  obecnymi  w  nawozach.  Działalność  zakładów
produkcyjno-usługowych, w wyniku której do gleb mogą przedostawać się szkodliwe
substancje.

• Erozja spowodowana niewłaściwym użytkowaniem gruntów.
• Komunikacja i transport samochodowy, przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb

położonych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  intensywnie  użytkowanych  szlaków
komunikacyjnych.

• Ponadto ogromne szkody w glebie wyrządzają: składowanie odpadów w miejscach
do tego nieprzeznaczonych, wypalanie traw, palenie odpadów na powierzchni ziemi,
odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne szamba.

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Badania prowadzone są
cyklicznie, w okresach pięcioletnich. 
Na obszarze gminy Puławy nie zlokalizowano punktów badawczych. W powiecie puławskim
badania  chemizmu  gleb  zostały  przeprowadzone  w  miejscowości  Skowieszyn  w  gminie
Końskowola – zlokalizowanej w pobliżu południowych granic miasta Puławy.
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Nasilające  się  stałe  wpływy  różnorodnych  form  działalności  rolniczej,  usługowej
i urbanizacyjnej przyczyniają się do znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych.
Zmiany te przejawiają się w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadzą
do  wytworzenia  gleb  o  zmienionym profilu  i  właściwościach  fizykochemicznych.  Procesy
degradacji gleb związane są przede wszystkim z:

• rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej,
• intensywnej melioracji gleb,
• rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych,
• trasami komunikacyjnymi,
• terenami eksploatacji kopalin lub wyrobisk poeksploatacyjnych.

Przekształcenia  mechaniczne gleb powodowane są  przez  zabudowę  terenu,  utwardzanie
i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej  wymieszanie z elementami obcymi (np.
gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrównań. Ważną rolę odgrywa
emisja  zanieczyszczeń  powietrza  i  opad  zanieczyszczeń  oraz  procesy  chemicznego
degradowania gleb przez niewłaściwie prowadzoną  gospodarkę  ściekową  i  odpadową.  W
obszarach dolinnych źródłem zanieczyszczeń  gleb są  wylewy rzek, zwłaszcza tych,  które
prowadzą wody zanieczyszczone.

6.8. Szata roślinna i świat zwierzęcy
Zgodnie z geobotanicznym podziałem Polski Puławy leżą na pograniczu dwóch krain: Krainy
Mazowieckiej i Wyżyny Lubelskiej.

Kraina Mazowiecka odznacza się:

- brakiem  występowania  buka,  jodły,  klonu  jaworu,  jarząba  brekini  oraz  obecnością
naturalnych placówek modrzewia polskiego i świerka,

- zanikiem we florze kserotermicznej gatunków pontyjskich i ilościowym przybytkiem roślin
północno-wschodnich,

- stopniowym zanikiem roślin atlantyckich,
- panowaniem  borów  sosnowych  o  różnej  przynależności  socjologicznej  oraz  borów

mieszanych z lipą drobnolistną,
- rozpowszechnieniem roślinności torfowiskowej i piaskowej. 
Wyżynę  Lubelską  charakteryzuje  przede  wszystkim  krajobraz  lessowy  na  podłożu
kredowym,  urozmaicony  w  przełomie  Wisły  brzegami  oraz  licznymi  parowami  wciętymi
głęboko w less i kredę. 
Za najbardziej  charakterystyczny dla Wyżyny Lubelskiej  uchodzi las dębowo - sosnowy z
berberysem. Zdegradowany w wyniku antropopresji zespół ten przekształca się w kwaśne
sośniny. Na lepszych glebach gliniastych, a także w dolinach rzek i na zboczach występuje
las dębowo  - grabowy. 
Na terenie opracowania najcenniejsze pod względem florystycznym są  zwarte kompleksy
leśne oraz ekosystemy łąkowe doliny Wisły i Wieprza.

Leśne zbiorowiska łęgowe spotkać  można miejscami w dolinie  Wisły.  Są  to pozostałości
rozległych lasów z bujnym, kilkuwarstwowym runem, porastających niegdyś zalewową terasę
Wisły – łęgów olszowych, wiązowo-jesionowych i wierzbowo-topolowych. Coroczne zalewy,
niszczące działanie  kry,  procesy erozyjne i  akumulacyjne oraz gospodarcze użytkowanie
sprawiają, że taras zalewowy Wisły pokrywa obecnie trwałe zbiorowisko zaroślowe złożone z
kilku gatunków wierzb.

Bór mieszany świeży i bór świeży oraz bór suchy występują w północnej części omawianego
terenu. Większość spośród tych lasów to lasy stosunkowo młode, równowiekowe, o słabo
wykształconym  runie.  Fitocenozy  leśne  w  bliskim  sąsiedztwie  Zakładów  Azotowych
charakteryzują się szczątkowym drzewostanem złożonym z pojedynczych sosen i licznymi
brzozami w warstwie podrostu.  W lasach prywatnych na północ od Zakładów Azotowych
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występują  niewielkie  fragmenty  boru  wilgotnego  z  dużym  udziałem  trzęślicy  modrej  w
warstwie runa.

Charakterystyczną  roślinnością  odznaczają  się  tereny  w otoczeniu  rzek,  jezior,  stawów i
cieków.  Występują  tu  zbiorowiska  roślin  związanych  ze  środowiskiem  wodnym  i
przywodnym. Zbiorowiska tej roślinności występują na terenie miasta i gminy w zakolach i
starorzeczach nad brzegami Wisły i Wieprza.

Wśród  łąk  i  pastwisk,  zajmujących  niewielką  powierzchnię  na  terenach  położonych  nad
Wisłą, przeważają łąki świeże. Na brzegach lasów miejscami występują płaty łąk suchych.

Charakterystycznym elementem doliny Wisły są pastwiska z dużym udziałem niskich traw,
jak życica trwała, tomka wonna, grzebienica pospolita.

Odsłonięte  piaszczyste  podłoże  na  wydmach,  zrębach  zupełnych  lub  poboczach  dróg
porastają  murawy  piaskowe  z  panującą  szczotlichą  siwą.  Na  podłożu  piaszczystym  z
obecnością wapnia rozwijają się zbiorowiska z panującą strzęplicą siną.

Stanowiska rzadkich gatunków roślin  zarejestrowano nad Wisłą  (manna mielec,  rzepicha
ziemnowodna,  mozga  trzcinowata),  w  dolinie  Wieprza  (grążel  żółty, rzęsa  garbata),  na
terenach leśnych (kalina koralowa, bez koralowy,  konwalia,  narecznica samcza w borach
świeżych,  trzęślica modra w borach wilgotnych,  wawrzynek  wilczełyko,  marzanka wonna,
kopytnik, lilia złotogłów w grądach).

Terenom upraw rolniczych towarzyszą zespoły roślinności segetalnej. 

Specyficzne  fitocenozy  synantropijne  występują  w  bezpośrednim  otoczeniu  Zakładów
Azotowych  na  podłożu  piaszczystym  z  bardzo  dużym  udziałem  azotu  pochodzącego  z
emisji.  W  zamierającym  lesie  rozwijają  się  zbiorowiska  zastępcze:  zespół  trzcinnika
piaskowego i jeżyn, zespół z panującą nawłocią i zespół z wierzbówką kiprzycą. Na terenie
odlesionym  występują  skupienia  szczególnie  odpornych  gatunków  nitrofilnych:  szarłatu,
stokłosy łuskowatej, łubinu, starca leśnego. 

Dla  doliny  Wisły i  Wieprza  charakterystyczne  są  zadrzewienia  i  zakrzewienia  śródpolne.
Wśród  nich  nie  występują  okazy  o  wybitnych  walorach,  wskazane  do  objęcia  ochroną
prawną,  niemniej  jednak  roślinność  tego  typu  ma  duże  znaczenie  przyrodnicze  i
krajobrazowe, w jak największym stopniu powinna być zachowana.
Zadrzewienia śródpolne mogą powstawać:

• z reliktów naturalnej roślinności leśnej,
• w wyniku spontanicznej kolonizacji dokonywanej przez drzewa i krzewy,
• przez nasadzenia jedno lub wielogatunkowych zadrzewień,

Rola  mikroklimatyczna  zadrzewień  przejawia  się  w  ich  korzystnym  oddziaływaniu  na
mikroklimat: 

• hamowanie prędkości wiatru średnio o 15% - 26%, maksymalnie 50% - 70%,
• ograniczenie strat wody wskutek parowania z gleby średnio o 25%,
• zwiększenie  wilgotności  powietrza  w  warstwie  przygruntowej,  czyli  zwiększenie

kondensacji pary wodnej w roślinach i na ich powierzchni oraz w glebie, także dzięki
większej ilości opadów poziomych,

• ograniczenie erozji wietrznej, 
• ograniczenie parowania i odpływu wody w czasie suszy latem, 
• ograniczenie  erozji  wodnej  czyli  spływu  powierzchniowego  wody  na  korzyść

podziemnego,
• zwolnienie tempa topnienia śniegu wiosną o około 5%,
• zmniejszenie  dobowych  amplitud  temperatury  powietrza,  w  tym  częstości

występowania przymrozków wiosną,
podwyższenie  temperatury  gleby  do  głębokości  20  cm  średnio  o  0,2  st.  C,

Z powyższego wynika, że utrzymanie istniejącej zieleni śródpolnej jest niezwykle istotne z
punktu  widzenia  zachowania  równowagi  biologicznej  jak  również  z  punktu  widzenia
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gospodarczego. W miarę możliwości wskazane jest również uzupełnianie i zwiększanie ilości
tego typu zieleni.
Zabudowie  mieszkaniowej  towarzyszą  drzewa  i  krzewy  ozdobne,  pojedyncze  drzewa
owocowe. Najczęściej występujące gatunki drzew i krzewów ozdobnych to: lipa drobnolistna,
brzoza brodawkowata,  dąb szypułkowy,  klon pospolity,  wiąz,  jesion wyniosły,  lilak,  dereń
biały,  róża  pospolita  i  leszczyna.  Sady najczęściej  tworzą  jabłonie,  grusze,  śliwy,  wiśnie
często  spotykane  są  również  orzech  włoski.  Roślinność  towarzysząca  zabudowie
mieszkaniowej na ogół jest w dobrym stanie zdrowotnym i mimo wielu zastrzeżeń odnośnie
kompozycji poszczególnych zespołów roślin stanowi wartościowy element szaty roślinnej. 
Na terenie gminy występuje zróżnicowanie gatunków zwierząt z fauną charakterystyczną dla
występujących  tu  zespołów  leśnych,  zbiorowisk  wodnych  i  przywodnych  oraz  gatunków
charakterystycznych dla gospodarstw rolnych.

Wisła, okoliczne lasy oraz starorzecza wraz z otaczającymi je łąkami  są siedliskiem wielu
ptaków lęgowych a także miejscem zimowania gatunków gniazdujących poza Wisłą. Dolina
Wisły jest ważnym szlakiem wędrówek licznych gatunków rodzimej i północnej awifauny –
rzeka i przyrodniczo czynne tereny otaczające stanowią miejsce odpoczynku i żerowiska dla
tysięcy ptaków przelotnych.

Miejscem koncentracji wielu przedstawicieli awifauny gatunków przelotnych i zimujących jest
także rozległy (pow. ca 20 ha, w tym kilka niewielkich wysepek) i praktycznie niezamarzający
zbiornik zrzutowy Zakładów Azotowych położony na południowy-wschód od Wólki Gołębskiej
w  pobliżu  brzegów  Wisły,  gromadzący  wstępnie  oczyszczone,  lekko  podgrzane  ścieki.
Zaobserwowano tu występowanie m.in. bielika, bielaczka, kormorana, rybołowa, gęgawy i
brodźca śniadego oraz liczące od kilkuset  do kilku tysięcy sztuk stada łysek,  głowienek,
czernic, cyraneczek, nurogęsi i gęgołów.

II. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799)
określa  zasady  ochrony  środowiska  oraz  warunki  korzystania  z  jego  zasobów,  z
uwzględnieniem  wymagań  zrównoważonego  rozwoju.  Głównym  założeniem  jest
prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego,
które umożliwi zachowanie zasobów środowiska w stanie zapewniającym trwałość  funkcji,
procesów przyrodniczych i zachowanie bioróżnorodności oraz umożliwi  korzystanie z nich
obecnym i przyszłym pokoleniom.

Zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju  realizacja  planów  i  programów
wymaga ich wcześniejszej oceny. W tym celu opracowana została niniejsza prognoza.

Realizacji  celów  ochrony  środowiska,  zarówno  na  szczeblu  krajowym  jak  i
międzynarodowym,  winny  służyć  regulacje  ujęte  w  przepisach  prawa.  Ochronie
poszczególnych komponentów środowiska służą następujące akty prawne:

wód –  Ramowa  Dyrektywa  Wodna  2000/60/WE  (Dz.Urz.UE.L  2000  Nr  327/1),
Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz.UE.L
1991 Nr 135/40), Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)
wraz z aktami wykonawczymi,

gleb – Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (Dz.U. z 2017
r. poz. 1161), Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 799) wraz z aktami wykonawczymi,

powietrza  i  klimatu –  Protokół  z  Kioto  do  Ramowej  Konwencji  Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997
r.  (Dz.U.  z  2005  r.  nr  203,  poz.  1684)  wraz  z  aktami  wykonawczymi,  Ustawa  o
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systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 28 kwietnia
2011 r. (Dz.U. z 2018  r. poz. 1201),

fauny i  flory –  dyrektywa 92/43/EWG w sprawie  ochrony siedlisk  przyrodniczych
oraz  dzikiej  fauny  i  flory  (Dz.Urz.UE.L  nr  206  str.  7),  dyrektywa  2009/147/WE w
sprawie  ochrony  dzikiego  ptactwa  (Dz.Urz.UE.L  2010  Nr  20),  Konwencja  ONZ o
różnorodności biologicznej z 1992 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), Ustawa o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 142) wraz z aktami
wykonawczymi,

krajobrazu -  Europejska  Konwencja  Krajobrazowa  z  2000  r.  ratyfikowana  przez
Polskę w 2006 r. (Dz.U. nr 14, poz. 99) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/52/UE w
sprawie  oceny  wpływu  wywieranego  przez  niektóre  przedsięwzięcia  publiczne  i
prywatne na środowisko z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 124, str. 1),

zdrowia  i  jakości  życia  ludzi –  Dyrektywa  w  sprawie  emisji  przemysłowych
(zintegrowane zapobieganie  zanieczyszczeniom i  ich  kontroli)  z  dnia  24 listopada
2010 r. (Dz.U. Z 2015 r. Poz. 1662) wraz z aktami wykonawczymi.

Charakterystyka w zakresie ochrony prawnej zasobów środowiska na obszarze planu jest
następująca:

• występuje udokumentowane złoże kopalin,

• obszar jest położony w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Nr 405 i
406,

• obszar jest  położony w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia  powodzią,  na
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100
lat (Q1%) oraz w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%)

• część obszaru planu w obrębach Góra Puławska, Kolonia Góra Puławska i Sadłowice
położona jest w granicach otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

• część obszaru planu w obrębie Sadłowice położona jest w granicach obszaru Natura
2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045

• część obszaru planu w obrębach Skoki i Nieciecz położona jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza.

Na  analizowanym  obszarze  obowiązują  ogólne  zasady  ochrony  środowiska  i  ochrony
przyrody, wynikające z przytoczonych wcześniej przepisów. W projekcie planu realizowane
są one przez wprowadzenie:

• zakazu  lokalizowania  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  lub  potencjalnie
znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie
środowiska, za wyjątkiem:

◦ przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych,

◦ zmiany  lasu  lub  nieużytku  na  użytek  rolny  lub  wylesienia  mającego  na  celu
zmianę użytkowania terenu ,

◦ melioracji,

◦ wydobywania  kopalin  ze  złoża  metodą  odkrywkową  na  powierzchni  obszaru
górniczego  nie większej niż 25 ha:
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▪ z  obszaru  górniczego o  powierzchni  większej  niż  2  ha  lub  o  wydobyciu
większym niż 20 000 m3 na rok,

▪ na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich

• zakazu  lokalizowania  zakładów  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia
poważnych awarii;

• obowiązku  odprowadzania  ścieków  w  sposób  zapewniający  ochronę  przed
zanieczyszczeniem gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych;

• obowiązku gospodarowania  odpadami   zgodnie  z  gminnym systemem gospodarki
odpadami.

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO DO 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Uwarunkowania ekofizjograficzne

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz ochrony
krajobrazu  należy  przy  planowaniu  nowego  zainwestowania  przestrzegać  następujące
zalecenia:
- zachowanie i ekspozycja istniejących form rzeźby terenu (formy eoliczne, skarpy i dolin

cieków powierzchniowych),
- dostosowanie form użytkowania terenu do istniejącej rzeźby,
- zalesianie, zadrzewianie bądź zakrzewianie terenów szczególnie narażonych na erozję,
- konieczność dostosowania nowo wprowadzanej zabudowy do krajobrazu otaczającego,
- szczególna ochrona obszarów wodnych i przywodnych, obejmująca zakaz zabudowy i

zakaz wprowadzania nowych form użytkowania terenu skutkujących zmianą stosunków
wodnych,

- zachowanie naturalnych zbiorników wodnych,
- ochrona gleb narażonych na erozję,
- ochrona roślinności w otoczeniu akwenów wodnych,
- budowa  pod  nasypami  drogowymi  o  nawierzchni  utwardzonej  systemu  tuneli

umożliwiających migrację drobnych zwierząt, 
- wprowadzenie  mechanicznych  barier  ograniczających prędkość  pojazdów na drogach

przecinających obszary, na których stwierdzono występowanie zwierzyny leśnej,
- kształtowanie  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  wydobywającej  istniejące  walory

przyrodnicze i krajobrazowe,
- respektowanie ograniczeń  wynikających z prawnej  ochrony terenów podlegających tej

ochronie, 
- ochrona terenów dolin rzecznych,
- ochrona  krajobrazu  obrzeży  wód  powierzchniowych  -  zakaz  zabudowy  i  form

zagospodarowania  niezwiązanych  z  funkcjami  terenu  oraz  ograniczenie  zabudowy  w
pozostałych przypadkach,

- ochrona i ekspozycja krajobrazów naturalnych, 
- powstrzymanie się od działań mogących pogorszyć warunki środowiska,
- rewitalizacja terenów zdegradowanych,
- ochrona i racjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego, ochrona bioróżnorodności,
- dostosowanie  przeznaczenia  i  użytkowania  terenów  do  potencjału  przyrodniczego

środowiska,
- kształtowanie  funkcjonalnych  układów  przestrzennych  nowej  zabudowy  o  wysokim

standardzie obiektów i otoczenia z dużym udziałem zieleni urządzonej.
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2. Uwarunkowania wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy

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-krajobrazowymi, 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-krajobrazowych.

d. osiągnięcia wyraźnej poprawy w stanie sanitarnym gminy.

3. Uwarunkowania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym z ochrony obszarów
i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym

Środowisko przyrodnicze
Zgodnie  z  danymi  RDOŚ  w  Lublinie,  na  terenie  gminy  Puławy  znajdują  się  3  pomniki
przyrody  w  miejscowości  Góra  Puławska.  Żaden  z  nich  nie  znajduje  się  w  granicach
opracowania.
Poza tym na terenie  gminy  istnieje  rozbudowana  sieć  obszarów przyrodniczych  prawnie
chronionych. Należą do niej:

• Rezerwat faunistyczny „Czapliniec”,
• 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,
• Użytek ekologiczny "Jezioro Nury i Borowiec".

Na poniższej ilustracji przedstawiono położenie gminy Puławy na tle form ochrony przyrody.
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Rezerwat przyrody
Rezerwat  faunistyczny  „Czapliniec  koło  Gołębia”  powołano  zarządzenie  ministra  ochrony
środowiska i zasobów naturalnych z dnia 18 lutego 1987 roku 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.
Kazimierski Park Krajobrazowy
Południowo-wschodni  skrawek  gminy  Puławy  położony  jest  w  granicach  Kazimierskiego
Parku  Krajobrazowego. Utworzony  został  w  1979  roku.  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  2005  roku  w  sprawie  Kazimierskiego  Parku
Krajobrazowego.
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.
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W  granicach  OChK  obowiązują  zasady  zagospodarowania  określone  Rozporządzeniem
Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Pradolina Wieprza".
Obszar Natura 2000 PLB140004 - Dolina Środkowej Wisły
Łączna  powierzchnia  obszaru  to  28  061,4  ha.  Obejmuje  on  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  (łozowiska)  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 i migrujących (ptaki wodno-błotne występują
zimą w koncentracjach powyżej 20 000 osobników).
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  oddziałuje
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.
Obszar Natura 2000 PLH060051 Dolny Wieprz
Łączna powierzchnia obszaru to 8182,3 ha został zatwierdzony Decyzją Komisji 2009/93/WE
z  dnia  12  grudnia  2008  roku,  przyjmującej  na  mocy  Dyrektywy  Rady  92/43/EWG drugi
zaktualizowany  wykaz  terenów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty,  składających  się  na
kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L. 43 z 13.02.2009 r.). 
Obszar obejmuje dolny fragment doliny Wieprza od mostu drogowego, drogi krajowej nr 19 w
Woli Skromowskiej do mostu łączącego miejscowości Niebrzegów oraz Bobrowniki. Koryto
rzeki Wieprz zachowało naturalny, silnie meandrujący charakter. W obrębie ostoi występują
liczne  starorzecza,  piaszczyste  wzniesienia  i  muliste  obniżenia,  a  przede  wszystkim
ekstensywnie użytkowane łąki o zmiennym uwilgotnieniu. Cennym siedliskiem są również,
płatowo rozmieszczone łęgi topolowe, olszowe i jesionowe. 
Pod względem administracyjnym obszar położony jest na terenie województwa lubelskiego
oraz gmin: Puławy, Ryki, Żyrzyn, Ułęż, Baranów, Jeziorzany, Michów, Firlej oraz Kock. 
W obrębie obszaru znajduje się rezerwat przyrody Piskory. Cały obszar Ostoi usytuowany
jest  w  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Pradolina  Wieprza.  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.
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Zagrożenia:  Główne  zagrożenie  dla  ostoi  stanowi  zanieczyszczenie  wody  i  planowana
regulacja koryta rzeki Wieprz.
Obszar Natura 2000 PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce
Łączna  powierzchni  obszaru  to  15  116,37  ha  został  zatwierdzony  Decyzją  Komisji
2009/93/WE  z  dnia  12  grudnia  2008  roku,  przyjmującej  na  mocy  Dyrektywy  Rady
92/43/EWG  drugi  zaktualizowany  wykaz  terenów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty,
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L. 43 z 13.02.2009 r.). 
Obszar obejmuje przełomowy fragment doliny Wisły od ujścia Sanny powyżej Annopola do
miasta Puławy.  W obrębie  ostoi  występują  liczne starorzecza,  łachy,  piaszczyste  wyspy,
namuliska, rozległe płaty zarośli  wierzbowych oraz lasów łęgowych a także ekstensywnie
użytkowane łąki. Na stromych, wapiennych i lessowych zboczach doliny, osiągających do 90
m wysokości względnej, występują płaty zbiorowisk kserotermicznych. 
Pod  względem  administracyjnym  obszar  położony  jest  na  terenie  województw:
świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz gmin: Puławy, Miasto Puławy, Kazimierz
Dolny, Wilków, Łaziska Józefów nad Wisłą, Annopol, Zawichost, Ożarów, Tarłów, Solec nad
Wisłą, Chotcza, Przyłęk oraz Janowiec. 
W obrębie  obszaru  usytuowane  są  trzy  rezerwaty  przyrody  tj.  Wisła  pod  Zawichostem,
Krowia Wyspa oraz Skarpa Dobrska. Ostoja obejmuje również fragmenty Kazimierskiego i
Wrzelowieckiego  Parku  Krajobrazowego  oraz  obszarów  chronionego  krajobrazu:
Chodelskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu,  Kraśnickiego  Obszaru  Chronionego
Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą oraz Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina rzeki Zwoleńki. 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.
Obszar Natura 2000 Puławy PLH 060055 
Obszar  położony  jest  około  600  m od wschodniej  granicy  gminy.  Jego  powierzchnia  to
1 157,0 ha został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93WE jako obszar mający
znaczenie dla Wspólnoty.
Jest to kolonia nocków dużych zajmuje strych budynku, w którym znajduje się Dom Dziecka.
Obszar  obejmuje  również  żerowisko  nietoperzy.  Zgodnie  z  Kryteriami  wyboru  schronień
nietoperzy  do  ochrony  w  ramach  polskiej  części  sieci  Natura  2000,  obiekt  uzyskał  17
punktów,  co  daje  podstawy  do  włączenia  go  do  sieci  Natura  2000.  Na  terenie  obszaru
znajduje się  kolonia rozrodcza gatunku nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Największa kolonia nocka w woj. lubelskim. Do najpoważniejszych zagrożeń dla nietoperzy
należą: uszczelnianie wlotów do kryjówek, remonty i przebudowa schronień, szczególnie w
okresie  ich  rozrodu,  wykorzystanie  toksycznych  środków  ochrony  drewna  i  nadmierne
udostępnianie turystyczne kryjówek.
Na terenie gminy znajduje się 5  użytków ekologicznych – 4 leśne oraz jeden obejmujący
zespół starorzeczy. Są to:
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• 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,

• zespół  starorzeczy  "Jezioro  Nury  i  Borowiec"  o  łącznej  powierzchni  7,84  ha,
utworzony w 1999 r.

Na terenie Gminy Puławy kategorię lasów ochronnych posiada 3686,86 ha.

Środowisko kulturowe 
Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
1. W miejscowości Borowa fort IV Twierdzy Dęblin, będący częścią założenia obejmującego
dziewiętnastowieczną  Cytadelę  z  2  redutami  i  3  rawelinami  oraz  4  fortami:  Fortem  I
Nadwiślanka, Fortem II Mierzwiączka, 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);
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).
Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji 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.

W granicach planu jedynymi zabytkami są stanowiska archeologiczne o nr  AZP 72-75/25,
AZP 73-75/7 w miejscowościach Gołąb oraz Kowala.
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IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

1. Główne cele planu

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego jest  ochrona i
kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokanych i lokalnych interesów publicznych w
zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. Ponadto zadaniem planu jest regulacja
działalń  inwestycyjnych na obszarze objętym planem, oraz określenie zasad wzajemnych
powiązań  funkcjonalnych i  przestrzennych przy uwzględnieniu uwarunkowań  środowiska i
istniejącego zainwestowania oraz wymogów zawartych w odrębnych przepisach.
Plan  ustała  zasady  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego  poprzez  ustalenia
dotyczące  kształtowania  zabudowy  oraz  uporządkowania  istniejących  i  wykształcenia
nowych  przestrzeni  publicznych.  Plan  uwzględnia  i  sankcjonuje  istniejące  obecnie
zagospodarowanie  terenu  i  jednocześnie  porządkuje  oraz  wprowadza  szereg  zapisów
mających  zabezpieczyć  stan  środowiska  oraz  zrównoważyć  oddziaływanie,  co  w
konsekwencji jest korzystne dla środowiska.

2. Przeznaczenie - funkcje terenów

Na terenach objętych zmianami planu wyznacza się następujące tereny:
• zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczone  na rysunku planu symbolem

MN;
• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu

symbolem MNE;
• zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML;
• zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zabudowy  usługowej,  oznaczone  na

rysunku planu symbolem MN/U;
• tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;
• zabudowy usług publicznych i  zabudowy usługowej,  oznaczone na rysunku planu

symbolem UP/U;
• tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US;
• obszarów i terenów górniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem PG;
• zabudowy zagrodowej,  oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
• rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
• łąk trwałych i pastwisk trwałych, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;
• lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
• dróg publicznych klasy G, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG;
• dróg publicznych klasy D, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 
• dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem:

a) przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych,
b) zmiany lasu lub nieużytku na użytek  rolny lub wylesienia mającego na celu zmianę
użytkowania terenu ,
c) melioracji,

27



d) wydobywania kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego
nie większej niż 25 ha:

- z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż
20 000 m3 na rok,
- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich;

2) zakaz  lokalizowania  zakładów  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia
poważnych awarii;
3) odprowadzanie  ścieków  w  sposób  zapewniający  ochronę  przed  zanieczyszczeniem
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych;
4) gromadzenie  odpadów  w  urządzeniach  przystosowanych  do  ich  przechowywania,
umieszczanych w osłoniętych miejscach, na podłożu nieprzepuszczalnym.

W rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu dla
poszczególnych rodzajów terenów   tereny oznaczone symbolem:
1) MN, MNE, ML, MN/U wskazuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) U, UP/U wskazuje się jako tereny mieszkaniowo-usługowe;
3) RM wskazuje się jako tereny zabudowy zagrodowej;
4) US wskazuje się jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

Część  obszaru  objętego  planem,  w  miejscowościach:  Góra  Puławska,  Kolonia  Góra
Puławska  i  Sadłowice  położona  jest  w  granicach  otuliny  Kazimierskiego  Parku
Krajobrazowego.  Mają  tu  zastosowanie  nakazy,  zakazy  i  ograniczenia  wynikające  z
przepisów odrębnych dotyczących otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Część  obszaru  objętego  planem  w  miejscowościach:  Nieciecz  i  Skoki,  położona  jest  w
granicach  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Pradolina  Wieprza.  Mają  tu  zastosowanie
nakazy,  zakazy  i  ograniczenia  wynikające  z  przepisów  odrębnych  dotyczących  Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza.

Część  obszaru  objętego  planem  w  miejscowości  Sadłowice,  położona  jest  w  całości  w
granicach  obszaru  Natura  2000  Przełom  Wisły  w  Małopolsce  PLH060045.  Mają  tu
zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących
obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045.

Na obszarze objętym planem znajduje się obszar udokumentowanych złóż kopalin. Mają tu 

zastosowanie przepisy odrębne związane z prawem geologicznym i górniczym.

Obszar objęty planem położony jest w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Nr
405 i  406.  Mają  tu  zastosowanie  nakazy,  zakazy  i  ograniczenia  wynikające z przepisów
odrębnych związanych z prawem wodnym.

W planie ustalono też ochronę zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne o nr
ew. AZP 72-75/25, AZP 73-75/7), poprzez ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytku
archeologicznego, w granicach wyznaczonych na rysunku planu. W odniesieniu do zabytku
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archeologicznego mają  zastosowanie przepisy odrębne związane z ochroną  i  opieką  nad
zabytkami.

4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

Dla systemu infrastruktury technicznej w planie zawarto następujące zapisy:

• Ustala  się  dopuszczenie  utrzymania,  przebudowy  i  rozbudowy  istniejących  sieci  i
obiektów infrastruktury technicznej.

• Dla infrastruktury technicznej ustala się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie  z  gminnej  sieci  wodociągowej,  z  dopuszczeniem zastosowania
rozwiązań indywidualnych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) minimalną średnicę sieci wodociągowej 110 mm,
c) zaopatrzenie z istniejących stacji uzdatniania wody obsługujących poszczególne
miejscowości zgodnie z przepisami odrębnymi, 
d) uwzględnienie wymogów przeciwpożarowych w zakresie lokalizacji hydrantów
zewnętrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) odprowadzanie  do  gminnej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  z  dopuszczeniem
zastosowania rozwiązań indywidualnych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej na 200 mm,
c)  odprowadzenie  do  oczyszczalni  ścieków  obsługującej  poszczególne
miejscowości zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) w  zakresie  odprowadzania  wód  opadowych  i  roztopowych  odprowadzanie
zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie  z  sieci  elektroenergetycznych  średniego  napięcia  SN 15 kV  i
niskiego napięcia nN, po rozbudowie o nowe stacje transformatorowe SN/nN,
b) dla wnętrzowych stacji transformatorowych zwróconych ścianą bez okien i drzwi
w  stronę  granicy  działki  budowlanej,  na  której  są  zlokalizowane,  dopuszczenie
budowy 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;

5) w  zakresie  odnawialnych  źródeł  energii  dopuszczenie  zaopatrzenia  z
odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy  nieprzekraczającej  100  kW,  za  wyjątkiem
urządzeń  wykorzystujących  siłę  wiatru,  dla  których  dopuszcza  się  zaopatrzenie
jedynie z mikroinstalacji w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii;
6) w zakresie gospodarki odpadami gospodarowanie zgodnie z gminnym systemem
gospodarki odpadami;
7) w  zakresie  dostarczania  ciepła  zaopatrzenie  z  indywidualnych  lub  lokalnych
źródeł wykorzystujących paliwa niskoemisyjne lub niepowodujących emisji;
8) w  zakresie  infrastruktury  telekomunikacyjnej  i  teleinformatycznej  dopuszczenie
utrzymania, przebudowy i rozbudowy oraz budowy sieci i obiektów.

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W  przypadku  braku  realizacji  omawianego  planu  nie  wystąpią  istotne  przekształcenia
środowiska przyrodniczego.  Większość  terenów pozostanie  w dotychczasowym rolniczym
użytkowaniu.  Choć  biorąc  pod  uwagę  występujące  tu  w  przewadze  gleby  o  przeciętnej
przydatności dla celów rolniczych, stopniowo będzie zwiększała się powierzchnia odłogów.
W  obrębie  terenów  nieużytkowanych  rolniczo  nastąpi  rozwój  zieleni  spontanicznej.
Niebezpiecznym  zjawiskiem  z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska  i  walorów
krajobrazowych może być chaotyczny rozwój zabudowy mieszkaniowej i drobnych usług. W
wyniku tego zjawiska powierzchnia biologicznie czynna może być  ograniczana w sposób
niekontrolowany,  gabaryty  budynków mogą  być  niedopasowane do otoczenia,  zabudowa
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może nie mieć pełnego uzbrojenia w infrastrukturę, co już stanowi zagrożenie dla środowiska
przyrodniczego. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo lokalizowania usług, których uciążliwe
oddziaływanie  będzie  wychodziło  poza granice działki.  Natomiast  istniejące tereny leśne,
przeznaczone  w planie  pod  zainwestowanie,  zostaną  zachowane,  co  z  punktu  widzenia
ochrony przyrody jest korzystne.

VI.  13. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI 
PROJEKTU PLANU

1. Cel i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000

Obszar  planu  pokrywający  się  z  obszarem  Natura  2000  Przełom  Wisły  w  Małopolsce
obejmuje dwa fragmenty miejscowości Sadłowice. Jeden z nich jest całkowicie przeznaczony
pod zabudowę w obowiązującym już miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Na  drugim  wprowadza  się  nową,  nieprzewidzianą  w  obowiązującym  wcześniej  planie
zabudowę  o  powierzchni  ok.  3  000  m2,  ale  jest  to  enklawa  między  istniejącą  drogą
wojewódzką  a  istniejącą  zabudową.  Ze  względu  na  istniejące  zagospodarowanie  oraz
ustalenia  wcześniej  uchwalonego  planu  oddziaływania  na  przedmiot  ochrony  oraz
integralność Obszaru Natura 2000 nie wystąpią.

2. Różnorodność biologiczna, świat roślinny i zwierzęcy

Na  terenie  objętym  planem  nie  występują  pomniki  przyrody  ożywionej  i  nieożywionej
podlegające prawnej ochronie. 
Nie stwierdzono również występowania na omawianym terenie roślin chronionych.
Duże  powierzchnie  przeznaczone  pod  zainwestowanie  zajmują  agrocenozy  oraz  tereny
odłogowane na których rozwijają się zespoły zieleni spontanicznej. Można przypuszczać, że
na obszarach przeznaczonych pod nowe zainwestowanie, większość  terenów biologicznie
czynnych zostanie zagospodarowana zielenią urządzoną.

Należy  spodziewać  się,  że  pojawią  się  nowe  gatunki  charakterystyczne  dla  terenów
zasiedlonych przez człowieka.

Wydobycie na planowanym terenie obszarów i terenów górniczych w miejscowości Gołąb
może  spowodować  obniżenie  poziomu  wód  gruntowych  a  w  konsekwencji  znaczne
pogorszenie warunków bytowania drzew.  Poza tym w wyniku pylenia z wyrobiska może
pogorszyć  się  stan  zdrowotny  przyległych  lasów.  W  planie  ustalono  filar  ochronny
szerokości 5 m od granicy lasu planowanego do pozostawienia bez zmiany przeznaczenia.
W granicach filara zakazano prowadzenia wydobycia. Zmniejszy to stopień oddziaływania
na drzewostan,  przynajmniej  poprzez działanie  mechaniczne maszyn czy osuwanie się
ziemi. Należy zauważyć, że planowany teren obszarów i terenów górniczych nie umożliwia
wydobycia na dużą skalę i oddziaływania wynikające z jego istnienia będą miały charakter
lokalny.  W  planie  ustalono  rekultywację  wyrobiska  poeksploatacyjnego  poprzez
wyprofilowanie skarp i rozścielenie warstwy gleby na spągu i skarpach, sukcesywnie w miarę
jak  wyeksploatowane  części  złoża  stają  się  zbędne  do  dalszej  działalności  górniczej.
Kierunek  rekultywacji  wskazano  jako  leśny. Istnieje  więc  nadzieja  na  przynajmniej
częściowe odtworzenie drzewostanu.

Zauważalnym skutkiem eksploatacji dla fauny będzie zmniejszenie żerowisk dla drobnych
zwierząt i ptaków żerujących w tym terenie.

Ze względu na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy, istotne są ustalenia
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Na terenach:

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustalono, w zależności od terenu 30% lub
35%,

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej ustalono 35%,
• zabudowy rekreacji indywidualnej ustalono 40%,
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• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej ustalono 30%,
• zabudowy usługowej ustalono 25%,
• zabudowy usług publicznych i zabudowy usługowej 20%,
• sportu i rekreacji 40%,
• zabudowy zagrodowej 35%.

3. Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje oddziaływań na wody powierzchniowe.
Wody podziemne
Pod  wpływem  działalności  inwestycyjnej  przede  wszystkim  istotnym  przekształceniom
ilościowym i jakościowym ulegają wody gruntowe pierwszego poziomu wodonośnego.
Potencjalne zagrożenia dla stanu czystości wód podziemnych mogą w przyszłości płynąć z
niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej i zanieczyszczeń komunikacyjnych związanych z
ruchem pojazdów i parkowaniem. 
Istnieje zagrożenie przedostania się  do wód gruntowych zanieczyszczeń  z nieszczelnych
szamb lub w wyniku awarii zbiornika na nieczystości.
Zanieczyszczenia wód gruntowych substancjami ropopochodnymi jest mało prawdopodobne,
biorąc pod uwagę niewielki, przewidywany ruch pojazdów.
 

Pod wpływem działalności inwestycyjnej, wody gruntowe stosunkowo łatwo ulegają również
przekształceniom ilościowym.
Obniżenie  zwierciadła  wód  gruntowych  lub  nawet  likwidacja  warstwy  wodonośnej  może
nastąpić w wyniku następujących działań występujących łącznie lub pojedynczo;

• ograniczenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej,
• drenaż powierzchniowy lub podziemny,
• odcięcie podziemnego dopływu wód,
• pobór wody podziemnej,

W  planie  zawarto  zapisy  mające  na  celu  minimalizację  zanieczyszczenia  wód
powierzchniowych i podziemnych. Ustalono:

• odprowadzanie  ścieków  w  sposób  zapewniający  ochronę  przed  zanieczyszczeniem
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych,

• gromadzenie  odpadów  w  urządzeniach  przystosowanych  do  ich  przechowywania,
umieszczanych w osłoniętych miejscach, na podłożu nieprzepuszczalnym.

W przypadku omawianego obszaru istnieje możliwość okresowego, odwracalnego obniżenia
wód  gruntowych  podczas  realizacji  wykopów  pod  fundamenty  budynków  i  infrastrukturę
podziemną. Biorąc pod uwagę przewidywany zasięg tych odwodnień oraz ich czas trwania
nie spowodują one istotnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

Obniżenie poziomu wód gruntowych będzie także efektem wydobycia kruszywa na terenie w
miejscowości Gołąb, przeznaczonym w planie pod obszary i tereny górnicze. Ze względu na
planowaną skalę wydobycia przewiduje się, że będzie to oddziaływanie jedynie lokalne, które
nie  wpłynie  znacząco  na  gospodarkę  wodną  w  gminie,  w  tym  w  najbliższych
miejscowościach.

4. Powietrze atmosferyczne

W  projekcie  planu  ustala  się  zaopatrzenie  z  indywidualnych  lub  lokalnych  źródeł
wykorzystujących paliwa niskoemisyjne lub niepowodujących emisji. Biorąc pod uwagę ten
fakt,  planowany  sposób  zagospodarowania,  wykluczenie  lokalizowania  przedsięwzięć
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mogących zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko oraz większości  przedsięwzięć
mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  należy  z  dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić,  że nie dojdzie  do przekraczania  dopuszczalnych norm
emisji zanieczyszczeń powietrza.

W fazie prowadzenia budów emisja pochodząca z pracy urządzeń i maszyn jest stosunkowo
mała i  obejmuje swoim zasięgiem jedynie teren budowy. Większe znaczenie i  zasięg ma
emisja  niezorganizowana  spowodowana  procesami  erozji  wietrznej  oraz  ruchem
samochodów  i  pojazdów  drogowych  po  nieutwardzanych  drogach  dojazdowych.
Ograniczenie emisji niezorganizowanej, która obejmować może tereny położone w znacznej
odległości od miejsc powstania, powinno koncentrować się na maksymalnym ograniczeniu
odkrytych  wykopów,  miejsc  składowania  zebranego  gruntu,  a  także  utwardzeniu  dróg
dojazdowych do placu budowy np. płytami „Jumbo”.

Zanieczyszczenie  powietrza  może  być  wywołane  działaniem  planowanej  kopalni
odkrywkowej  w  Gołebiu.  Można  spodziewać  się  pylenia  ze  źródeł  niezorganizowanych
(zwałowiska,  place  przeładunkowe,  przenośniki  taśmowe).  Zasięg  tego  oddziaływania  w
dużym  stopniu  będzie  uzależniony  od  warunków  pogodowych.  Największy  będzie  on  w
okresach suchych i wietrznych. Z uwagi jednak na usytuowanie odkrywek zjawisko to będzie
mało uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.  Natomiast  będą  oni  odczuwać  uciążliwości
związane  z  transportem  urobku.  Na  nieutwardzone  drogi  zostanie  wprowadzony  ciężki
sprzęt.  Stan  higieny  atmosfery  pogorszy  się  z  uwagi  na  pylenie  z  powodu  ruchu
samochodów  ciężarowych  po  nieutwardzonych  nawierzchniach,  pylenia  z  materiału
przewożonego  na  samochodach  oraz  z  powodu  emisji  typowych  zanieczyszczeń
komunikacyjnych. Nie należy się jednak spodziewać  przekroczeń  dopuszczalnych norm, a
uciążliwości będą odczuwalne w pasach bezpośrednio przyległych do dróg po, których będą
poruszać się ciężarówki.

5. Powierzchnia ziemi

Plan zakłada wprowadzenie nowych obszarów zabudowy. Na tych terenach mogą wystąpić
lokalnie niewielkie zmiany związane ze zmianą  niwelety terenu oraz okresowe lub trwałe
nasypy  i  wykopy  powstałe  w  trakcie  budowy.  Opisane  przekształcenia  będą  dotyczyć
głównie  strefy  przypowierzchniowej.  W związku z  tym,  że  tereny  wyznaczone  projektem
planu pod nową  zabudowę  zajmują małą  powierzchnię  a zmiany w ukształtowaniu terenu
będą miały charakter lokalny, nie będą one istotnie oddziaływać na tereny sąsiadujące. 
Największe  przekształcenia  wiązać  się  będą  z  powierzchniową  eksploatacją  złoża  w
miejscowości Gołąb. W planie ustalono rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego poprzez
wyprofilowanie skarp i rozścielenie warstwy gleby na spągu i skarpach, sukcesywnie w miarę
jak  wyeksploatowane  części  złoża  stają  się  zbędne  do  dalszej  działalności  górniczej.
Kierunek  rekultywacji  wskazano  jako  leśny.  W  trakcie  eksploatacji  kruszywa  mogą
powstawać  skarpy  i  strome  powierzchnie  narażone  na  powstawanie  ruchów  masowych
ziemi. Procesy te będą zachodziły w obrębie wyrobisk eksploatacyjnych. Zagrożenia te będą
występowały jednie w okresie eksploatacji jeżeli zostaną podjęte ustalone w planie działania
rekultywacyjne.
W celu przeciwdziałania ujemnym skutkom działalności górniczej na środowisko należy
stosować odpowiednią profilaktykę górniczą pozwalającą w optymalnym stopniu wykorzystać
zasoby udokumentowanego złoża i  jednocześnie zapewnić  maksymalną  ochronę  terenów
sąsiednich.
Profilaktyka górnicza winna obejmować następujące środki:

• w celu uniknięcia osuwisk i obrywów w skarpach wyrobiska górniczego nachylenie
części  suchej  skarpy  wyrobiska  w  końcowej  (docelowej)  fazie  eksploatacji  nie
powinno  przekraczać  kąta  350,  maksymalne  nachylenie  skarp  eksploatacyjnych
suchych wynosić  może 600,
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• w celu ochrony otaczających terenów przed ujemnym skutkiem eksploatacji należy, w
trakcie jej prowadzenia przestrzegać prowadzenia eksploatacji tylko w wyznaczonych
granicach,

• dbać o właściwy i sprawny sprzęt technologiczny służący do urabiania i transportu
kopaliny, zapewnić właściwą i bezpieczną obsługę sprzętu.

W przypadku wystąpienia osuwiska konieczne jest podjęcie niezwłocznych działań, których
celem  jest  minimalizacja  zniszczeń  i zagrożeń.  W zakres  tych  działań  wchodzą  między
innymi:

• oznakowanie osuwiska, 
• ograniczenie ruchu i prędkości pojazdów, 
• odprowadzenie wód poza obszar objęty osuwiskiem, 
• wypełnienie szczelin materiałem nieprzepuszczalnym, 
• wykonanie tymczasowych zabezpieczeń.

Jako zabezpieczenie doraźne mogą być stosowane przypory, gabiony, gwoździowanie 
lub geosiatki i kołki kotwiące.

6. Gleby

Na terenach przeznaczonych  pod zabudowę  dojdzie  do przekształcenia  gleb.  W okresie
budowy należy zadbać o zabezpieczenie gleb przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z
placu  budowy,  m.in.  przez  stosowanie  w  pełni  sprawnych  maszyn  i  prowadzenie  ich
ewentualnej  konserwacji  na  terenach  o  powierzchni  utwardzonej  i  uregulowanie  kwestii
odprowadzania wód opadowych.
W przypadku  powstania  nowej  zabudowy  ilość  wytwarzanych  odpadów odpowiednio  się
zwiększy.  Dlatego  dla  gospodarki  odpadami  kluczowa  wydaje  się  segregacja  i  odzysk
odpadów  u  źródła  ich  powstawania.  Działaniem  uzupełniającym  powinna  być  edukacja
społeczeństwa i promocja w zakresie selekcji odpadów.

W planie zawarto zapisy mające na celu minimalizację zanieczyszczenia gruntu. Ustalono:
• odprowadzanie  ścieków  w  sposób  zapewniający  ochronę  przed  zanieczyszczeniem

gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych,
• gromadzenie  odpadów  w  urządzeniach  przystosowanych  do  ich  przechowywania,

umieszczanych w osłoniętych miejscach, na podłożu nieprzepuszczalnym.
Do uszczelnienia gleb prowadzić będzie przede wszystkim realizacja nowych dróg.

7. Krajobraz

Na  znacznej  części  terenu  objętego  planem  krajobraz  ma  charakter  naturalny  
lub  półnaturalny  w  przyrodniczym  i  geograficznym sensie.  Zmianie  ulegnie  krajobraz  na
terenach,  na  których  powstaną  nowe  inwestycje.  Część  obszarów dotychczas  otwartych
zastanie zabudowana kubaturowo. Biorąc pod uwagę skalę planowanego zainwestowania,
przekształcenia krajobrazu w odniesieniu do powierzchni całej gminy będą nieistotne.

8. Klimat

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje przekształceń warunków klimatycznych.
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9. Zasoby naturalne

W granicach obszaru objętego projektem planu nie występują ujęcia wód podziemnych, w
związku z czym ustalenia projektu nie będą bezpośrednio oddziaływać na ich zasoby.

Na  terenie  obszarów  i  terenów  górniczych  w  Gołębiu  przewiduje  się  powierzchniową
eksploatację złoża piasków i żwirów Puławy III.

10. Zabytki

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje oddziaływań na zabytki oraz dobra kultury. W planie
ustalono  ochronę  zabytków  archeologicznych  nr  AZP  72-75/25,  AZP  73-75/7 poprzez
ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego.

11. Dobra materialne

Ustalenia  projektu  planu  nie  wpłyną  bezpośrednio  na  zasób  i  stan  dóbr  materialnych
w obrębie obszaru opracowania.

12. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Ryzyko  poważnych  awarii  w  obrębie  obszaru  objętego  projektem  planu,  ze  względu
na rodzaj  planowanych  inwestycji,  nie  wystąpi.  Dla  całego  obszaru  planu  zakazano
lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

13. Niekorzystne oddziaływania w zakresie hałasu

Z  dużym  prawdopodobieństwem  można  przypuszczać,  że  na  omawianym  terenie  nie
zostaną  zainstalowane  punktowe  źródła  hałasu  powodujące  stałe  lub  okresowe
przekraczanie dopuszczalnych norm. 

Oczywiście,  że  zwiększenie  intensywności  zabudowy,  powstanie  nowych  budynków,
zwiększenie  ilości  ludzi  przebywających  w  obrębie  poszczególnych obszarów spowoduje
pogorszenie  klimatu akustycznego,  przede wszystkim na terenach dotychczas  otwartych,
niezabudowanych. Nie dojdzie jednak do przekroczeń dopuszczalnych norm. 

W fazie budowy poszczególnych obiektów występować będą następujące źródła hałasu:

• maszyny budowlane generujące hałas o poziomie 80 - 110 dB(A);

• środki transportu samochodowego generujące hałas o poziomie około 90 dB(A).

Poziom dźwięku spowodowany pracą maszyn budowlanych i urządzeń technicznych może
spowodować  krótkoterminowe  przekroczenia  poziomu  dopuszczalnego  równoważnego  w
porze dziennej w terenie przyległym do osi prac budowlanych. Rzecz jasna w czasie budowy
nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego związane z pracą maszyn budowlanych i środków
transportu dostarczających materiały budowlane. Zmiana ta będzie jednak miała charakter
czasowy  (na czas  prowadzenia  robót),  niekumulujący  się  w  środowisku  i  obecny  raczej
wokół skupionego frontu robót.

Inwestor powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne (przez co hałas
mechanizmów  jest  zminimalizowany)  oraz  nie  powinien  prowadzić  robót  w  godzinach
nocnych, a także w okresach lęgowych ptaków.

W obrębie planowanych w Gołębiu obszarów i  terenów górniczych źródłami hałasu będą
przede wszystkim maszyny  takie  jak:  przenośniki  taśmowe,  koparki,  spychacze.  Miejsca
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eksploatacji  surowców  będą  zlokalizowane  z  dala  od  terenów  zwartej  zabudowy
mieszkaniowej.  Tak,  więc  hałas  wynikający  z  eksploatacji  obiektów  nie  będzie  stanowił
uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Pośrednio klimat akustyczny ulegnie pogorszeniu
przez transport  samochodowy obsługujący kopalnię.  Uciążliwości  dotyczyć  będą  terenów
bezpośrednio przyległych do dróg, po których poruszać się będą ciężarówki.

14. Zdrowie ludzi

Przewiduje się  niewielki  wzrost  niskiej  emisji  wynikający z powstanie nowych budynków
mieszkalnych, szczególnie w okresie grzewczym. W związku z rozwojem nowych funkcji
zwiększy  się  także  natężenie  ruchu  kołowego  przyczyniając  się  do  zwiększenia  emisji
spalin  i  hałasu.  Nie  przewiduje  się  jednak,  aby  realizacja  ustaleń  planu  spowodowała
istotny wzrost uciążliwości. Można przewidywać także pozytywny wpływ realizacji ustaleń
planu  na  ludzi.  Poszerzenie  dróg  i  wprowadzenie  nawierzchni  asfaltowej  poprawi
bezpieczeństwo i komfort podróży oraz zapobiegnie wzbijaniu się kurzu powstającego na
drogach  nieutwardzonych.  Ponadto  zaplanowane  nowe  tereny  usługowe  lub  obszary  i
tereny górnicze w miejscowości Gołąb mogą poszerzyć  perspektywy zarobkowe lokalnej
ludności.

15. Pola elektromagnetyczne

Występowanie  pola  elektromagnetycznego  związane  jest  przede  wszystkim  z
występowaniem  obiektów  infrastruktury  technicznej  elektroenergetycznej  lub
telekomunikacyjnej.  Na  obszarze  opracowania  nie  są  projektowane  sieci
elektroenergetyczne  ani  telekomunikacyjne.  Przez  obszar  planu  przebiega  istniejąca
napowietrzna linia  elektroenergetyczna 220 kV (wysokiego napięcia).  W planie ustalono
strefę  techniczną,  w  której  obrębie  zakazano  budowy  budynków.  W  związku  z  tym
ustalenia projektu planu dotyczące infrastruktury na analizowanym obszarze zapobiegają
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi.

16. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Realizacja  ustaleń  planu  nie  spowoduje  transgranicznych  oddziaływań  na  środowisko
przyrodnicze.

VII. POWSTANIE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI NA TERENIE 
OBJĘTYM ZMIANĄ PLANU I W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO 
ODDZIAŁYWANIA

Na  terenie  opracowania  można  wskazać  tereny,  których  aktualne  i  projektowane
zagospodarowanie stwarza konflikty z uwarunkowaniami przyrodniczymi o zróżnicowanym
stopniu natężenia:

 brak konfliktów – tereny leśne, tereny upraw polowych, 
 bardzo  małe  –  tereny  przeznaczone  pod  zabudowę,  poza  systemem  obszarów

prawnie chronionych na obszarach o dużej odporności środowiska przyrodniczego na
presję antropogeniczną,

 małe –  tereny  przeznaczone  pod  zabudowę,  w  obrębie  obszarów  prawnie
chronionych  o  dużej  odporności  środowiska  przyrodniczego  na  presję
antropogeniczną, tereny komunikacyjne, tereny zalesień,
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 średnie  –  tereny  przeznaczone pod zabudowę,  na obszarach o małej  odporności
środowiska  przyrodniczego  na  presję  antropogeniczną,  tereny  powierzchniowej
eksploatacji surowców mineralnych,

 duże – brak,
 bardzo duże – brak,
 skrajne – brak.

Należy  stwierdzić,  że  na  obszarze  objętym  planem  zdecydowanie  przeważają  tereny
zaliczone  do  grup,  w  obrębie  których  konflikty  z  uwarunkowaniami  przyrodniczymi  nie
występują lub są małe i  bardzo małe.
Większość  niekorzystnych  oddziaływań  na  środowisko  przyrodnicze  należy  zaliczyć  do
nieuniknionych, wynikających z potrzeb rozwoju omawianego terenu:

 uszczelnienie  powierzchni  gruntów  przez  zabudowę,  ciągi  komunikacyjne,  
która  spowoduje  zmiany  obiegu  wody,  zmniejszenie  zasilania  gruntowego,
zwiększenie spływu powierzchniowego,

 niewielkie pogorszenie stanu higieny atmosfery i warunków akustycznych,
 stworzenie  barier  technicznych  dla  migrujących  zwierząt  wzdłuż  tras

komunikacyjnych i ciągów zabudowy,
 zwiększenie ilości wytarzanych odpadów i ścieków,
 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną,
 miejscami degradacja istniejącej szaty roślinnej.

Jakakolwiek  działalność  gospodarcza  może  wiązać  się  z  potencjalnym zagrożeniem  dla
środowiska,  jednak  bezpośrednie  uciążliwości  mogą  być  ograniczone  przez  rozwiązania
techniczno-organizacyjne.  Natomiast  uciążliwości  pośrednie  ograniczane   są  ustaleniami
planu,  w  związku  z  tym  ważna  jest  jego  realizacja  w  zakresie  budowy  systemów
zaopatrzenia  w  wodę,  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych,  systemów  i  sposobów
ogrzewania,  gromadzenie  odpadów  w  urządzeniach  przystosowanych  do  ich
przechowywania,  zachowania  wysokości  zabudowy,  minimalnych  udziałów  powierzchni
biologicznie czynnych.
Zagrożenie  dla środowiska może więc  wynikać  przede wszystkim z braku kompleksowej
realizacji zapisów planu.
Na omawianym terenie negatywne oddziaływania na ludzi będą wiązać się przede wszystkim
z pogorszeniem stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego. 
Zakładany w planie rozwój infrastruktury technicznej  poprawi komfort życia i bezpieczeństwo
mieszkańców.
W  tabeli  przestawiona  została  prognoza  oddziaływania  na  sąsiednie  tereny,  w  której
określony został charakter oddziaływań:

 korzystny –  w  przypadku  gdy  ustalenia  mają  jednostronny  i  korzystny  wpływ
wynikający z pełnionych funkcji zgodnych z warunkami środowiska przyrodniczego,

 obojętny – gdy projektowane funkcje zagospodarowania na terenie objętym planem i
poza  jego  granicami  są  takie  same  albo  o  zbliżonym  charakterze,  stanowią  ich
uzupełnienie lub nie powodują oddziaływań

 mało korzystny – w przypadku gdy projektowane zagospodarowanie stwarza konflikty
z cechami środowiska przyrodniczego lub obniża standard życia mieszkańców,

 bardzo niekorzystny – istnieje duży konflikt z cechami środowiska przyrodniczego,
obniżający  standard  życia  mieszkańców,  wymagający  działań  z  zakresu  jego
ograniczenia,

 skrajnie niekorzystny – w przypadku gdy ustalenia planu lub zagospodarowanie poza
jego granicami mogą  spowodować  nieodwracalne skutki  w środowisku,  bądź  jego
degradację mimo podjęcia działań w zakresie ich ograniczenia.

Projekt planu Zagospodarowanie terenów w otoczeniu
Zabudowa

mieszkaniowa
Tereny dolin

cieków
powierzchniowych

Tereny rolne Tereny
zieleni leśnej 

36



Tereny leśne K K O O
Tereny upraw

polowych
O O O O

Tereny
powierzchniow
ej eksploatacji

surowców
mineralnych

MK O MK MK

Zabudowa
mieszkaniowa,

i usługowa

O O O O

Tereny
komunikacji

MK O MK O

Rodzaj oddziaływania:
K – korzystne
O – obojętne
MK – mało korzystne

Nie prognozuje się możliwości występowania oddziaływań bardzo niekorzystnych i skrajnie 
niekorzystnych. 

VIII.  ZGODNOŚĆ PLANU Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY 
ŚRODOWISKA

W  prognozie  przeanalizowano  i  oceniono  zgodność  zapisów  planu  z  celami  ochrony
środowiska na szczeblu  międzynarodowym,  wspólnotowym i  krajowym istotne   z  punktu
widzenia  projektowanego  dokumentu,  oraz  sposoby,  w  jakich  te  cele  i  inne  problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania planu. 
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność z wymogami stawianymi przez
zapisy zawarte w dokumentach najwyższej rangi.

IX. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 
DOTYCZĄCYMI OBSZARU OPRACOWANIA

Zapisy  planu z  zakresu ochrony  środowiska przyrodniczego,  kulturowego,  priorytetów  z
zakresu  rozbudowy  i  modernizacji  infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  wykazują
pełną  zgodność  z  celami  strategicznymi  i  nakreślonymi  kierunkami  działań  w  w/w
dziedzinach  określonych w dokumentach strategicznych rangi  wojewódzkiej,  powiatowej  
i  gminnej  jak  również  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego  gminy Puławy.

X. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z 
REALIZACJI USTALEŃ PLANU

1. Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, 
średnioterminowe, długoterminowe, stałe

Dla  większości  przedsięwzięć  przewidywanych  w  planie bezpośrednie  oddziaływanie  
na środowisko będzie ograniczone do najbliższego sąsiedztwa, a zatem przed określeniem
konkretnych lokalizacji  możliwe jest jedynie wskazanie kluczowych czynników, które będą
lub potencjalnie mogą wpływać na zmiany stanu środowiska. 
Poniżej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń projektu planu, które prawdopodobnie będą
wywierać najznaczniejsze oddziaływanie na środowisko wraz z identyfikacją oddziaływania.
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Charakterystyka oddziaływań b – bezpośrednie, p – pośrednie, w – wtórne, c – chwilowe, k –
krótkoterminowe, ś – średnioterminowe, d – długoterminowe, st – stałe

2. Oddziaływanie skumulowane i znaczące

Na etapie  sporządzania  projektu  planu  można  prognozować,  że  zarówno  oddziaływania
skumulowane jak i znaczące w wyniku realizacji ustaleń planu, na terenach położonych poza
obszarami prawnie chronionymi, nie wystąpią. 
Również nie przewiduje się wystąpienia takich oddziaływań w obrębie obszarów Natura 2000
oraz pozostałych obszarów prawnie chronionych.

3. Wpływ realizacji ustaleń MPZP gminy Puławy na obszary prawnie chronione

Najważniejsze  czynniki,  które  mogą  niekorzystnie  oddziaływać  na  obszary  prawnie
chronione w tym obszary Natura 2000 są zestawione poniżej.

1. Zmiany użytkowania terenu.
2. Emisja hałasu.
3. Emisja drgań.
4. Emisja zanieczyszczeń powietrza.
5. Zmiany ilości i jakości wód powierzchniowych.
6. Zmiany poziomu wód gruntowych.
7. Wzrost penetracji ludzkiej.
8. Bezpośrednia śmiertelność zwierząt.
9. Bezpośrednie niszczenie siedlisk i wyrąb zadrzewień.

W  praktyce,  wiele  z  tych  czynników  zazwyczaj  oddziałuje  łącznie  i  często  trudno
prognozować efekty ich działania w oderwaniu od oddziaływań sprzężonych. Stąd też, przy
prognozowaniu istotności możliwych oddziaływań, powyższy podział nie zawsze jest ściśle
utrzymany. Część z tych oddziaływań jest ograniczona do okresu budowy, ale wiele z nich
będzie  utrzymywać  się  również  (choć  w  zmienionym  zakresie  czy  natężeniu)  na  etapie
eksploatacji poszczególnych obiektów.
Plan w kilku przypadkach dopuszcza zainwestowanie na obszarach prawnie chronionych:
1. Na terenie otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, działki  położone w obrębach
Góra  Puławska,  Kolonia  Góra  Puławska  i  Sadłowice  przeznacza  się  częściowo  pod
zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną,  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną
ekstensywną, zabudowę zagrodową oraz pod tereny sportu i rekreacji.
2. Na  terenie  obszaru  Chronionego  Krajobrazu  „Pradolina  Wieprza”  działki  położone  w
obrębie Skoki przeznacza się pod tereny zabudowy usług publicznych i zabudowy usługowej
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oraz w obrębie Nieciecz przeznacza się pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ekstensywnej.
3. Na  terenie  Obszaru  Natura  2000  Przełom  Wisły  w  Małopolsce  PLH060045  działki
położone  w  obrębie  Sadłowice  przeznacza  się  pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Zakres możliwych oddziaływań
Zakres przestrzenny większości zidentyfikowanych w prognozie potencjalnych oddziaływań
poszczególnych  przedsięwzięć  jest  bardzo  ograniczony,  nie  przekraczając  kilkudziesięciu
metrów  od  rejonu  budowy  obiektów.  W  tym  kontekście,  oddziaływania  projektowanych
przedsięwzięć  na  przedmiot  ochrony  obszarów  chronionych,  mogą  wystąpić  na  bardzo
małych ich fragmentach, nieistotnych biorąc pod uwagę wielkość obszarów chronionych. Nie
przewiduje  się  jednak,  by  planowane  zagospodarowanie  zagroziło  celom,  dla  których
utworzono obszary chronione.

Wskaźniki  istotności  negatywnych  oddziaływań  inwestycji  na  integralność  obszarów
chronionych
Prognoza istotności oddziaływania zidentyfikowanych w trakcie oceny czynników mogących
potencjalnie  negatywnie  wpływać  na  obszary  prawnie  chronione  opierała  się  na
oszacowaniach  ryzyka  wystąpienia  oraz  natężenia  (zakresu)  możliwych  zmian  w  niżej
wymienionych kluczowych wskaźnikach determinujących integralność obszaru:

• zmniejszenie liczebności lokalnych populacji kluczowych gatunków fauny; 
• zmniejszenie powierzchni podstawowych siedlisk lęgowych i żerowiskowych tych

gatunków;
• zwiększenie fragmentacji siedlisk;
• degradacja siedlisk chronionych;
• wzrost natężenia ludzkiej penetracji terenu;
• zmiany użytkowania gruntów indukowane realizacją inwestycji, w szczególności

zabór terenów zielonych pod zabudowę mieszkalną i usługową;

Zajęcie i zmiany użytkowania terenu
Przewidywane zajęcie terenu w granicach poszczególnych obszarów chronionych związane
z realizacją przedsięwzięć będzie znikomo małe. Nie należy oczekiwać, że zajęcie skrawków
otuliny KPK,  OchK ‘Pradolina Wieprza” i Obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce
wpłynie  istotnie  na  wskaźniki  integralności  obszarów  chronionych.  Należy  ponadto
zauważyć, że planowana zabudowa na tych terenach została w większości już przewidziana
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. W
Sadłowicach przewiduje się nową, nie przewidzianą  w obowiązującym planie zabudowę  o
powierzchni  ok.  3  000  m2,  ale  jest  to  enklawa  między  istniejącą  drogą  wojewódzką  a
istniejącą  zabudową.  Nowy teren przeznaczony pod zabudowę  jest  też  w Niecieczy,  ale
sąsiaduje  on  bezpośrednio  z  terenami  już  zabudowanymi  lub  przeznaczonymi  pod
zabudowę w obowiązującym planie, a jego powierzchnia to jedynie ok. 400 m2.
Nie  przewiduje  się  znaczących  zmian  w  formach  użytkowania  terenów  położonych  w
granicach  obszarów  chronionych,  spowodowanych  bezpośrednim  lub  pośrednim
oddziaływaniem przedsięwzięć,  w zakresie mogącym znacząco oddziaływać  na przedmiot
ochrony obszarowej.

Hałas 
Nie należy się spodziewać, że realizacja planowanych przedsięwzięć może pogorszyć klimat
akustyczny w obrębie obszarów chronionych.  

Emisja zanieczyszczeń powietrza
Dodatkowe  zanieczyszczenia  powietrza,  generowane  przez  pracujący  przy  budowie
poszczególnych  obiektów  sprzęt  oraz  samochody  transportowe  mogą  niekorzystnie
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oddziaływać na stan siedlisk w granicach obszarów chronionych. Nie przewiduje się jednak
przekroczeń wymaganych standardów jakości powietrza w obrębie obszarów chronionych,
co pozwala prognozować punktowe efekty emisji zanieczyszczeń powietrza, generowane w
rejonie placu budowy jako nieznaczące dla obszarów chronionych.  Również  po realizacji
poszczególnych obiektów, będących przedmiotem ustaleń planu, w czasie ich eksploatacji
nie przewiduje się  wzrostu emisji  zanieczyszczeń  powietrza powodującego przekroczenia
dopuszczalnych norm.

Odpady oraz zmiany jakości i ilości wód powierzchniowych
Odpady powstające na etapie budowy oraz w trakcie eksploatacji powinny być utylizowane
w sposób niestanowiący zagrożenia dla celów ochrony.
Nie  przewiduje  się  wystąpienia  zmian  w  ilości  lub  w  obiegu  wód  powierzchniowych.  W
szczególności brak jest  przesłanek prognozowania znaczącego wpływu przedsięwzięć  na
reżim hydrologiczny rzek przepływających przez obszary chronione.

Zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych
Realizacja ustaleń planu  nie będzie wpływać na poziom wód gruntowych. 

Zmiany ukształtowania terenu
Brak  jest  przesłanek  prognozowania  znaczącego  wpływu  realizacji  przedsięwzięć  na
ukształtowanie terenu w obrębie obszarów chronionych. 

Bezpośrednie niszczenie siedlisk i wycinka zadrzewień
Tereny przeznaczone pod nową zabudowę położone w obrębie obszarów chronionych są w
przewadze  użytkowane  rolniczo,  lub  stanowią  odłogi.  Na  poszczególnych  działkach
przeznaczonych pod nowe zainwestowanie nie występują siedliska i rośliny chronione.

Bezpośrednia śmiertelność zwierząt
Charakterystyka  przedsięwzięcia  nie  obejmuje  działań  wiążących  się  z  ryzykiem
bezpośredniej śmiertelności zwierząt o rozmiarach stanowiących zagrożenie dla korzystnego
stanu ochrony populacji w obrębie obszarów chronionych.

Wzrost ludzkiej penetracji terenu
Realizacja  projektowanej  zabudowy  prawdopodobnie  doprowadzi  do  wzrostu  penetracji
przez ludzi obszarów chronionych. Jednak ten typ oddziaływania nie będzie znaczący dla
obszaru chronionego.

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje znaczących oddziaływań na występujące na terenie
gminy obszary Natura 2000 i pozostałe obszary chronione.

4. Zasięg przestrzenny oddziaływań, odwracalność zjawisk

Realizacja  ustaleń  projektu  planu  wpływa,  w  zróżnicowany  sposób,  na  poszczególne
komponenty  środowiska  (powietrze,  powierzchnię  ziemi,  glebę,  kopaliny,  wody
powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz
na ekosystemy i krajobraz. 

Zróżnicowanie skutków można usystematyzować jako, w zależności od:

odwracalności zjawisk —odwracalne
—nieodwracalne

(O)
(N)

zasięgu przestrzennego oddziaływania —regionalne
—ponadlokalne

(R)
(P)
(L)
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—lokalne

Posługując  się  powyższą  systematyką,  dokonano  próby  podsumowania  relacji  pomiędzy
przewidywanymi  skutkami  realizacji  ustaleń  planu,  a  stanem  jakości  poszczególnych
komponentów środowiska.

1. Na terenach przeznaczonych pod lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej
i usług  nastąpi oddziaływanie na:
- powierzchnię ziemi i gleby;

• częściowa degradacja gleb - oddziaływanie negatywne (N, L),
• intensyfikacja  procesów  erozyjnych  na  powierzchniach  odkrytych  -  oddziaływanie

negatywne (O, L),
• przekształcenia  właściwości  wilgotnościowych  gleb  -  oddziaływanie  negatywne   

(N, L),
• ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej - oddziaływanie negatywne ( N, L),
• przekształcenia  naturalnej  rzeźby  terenu  (głównie  w  obrębie  form wydmowych)  –

oddziaływania negatywne (N, L).
- wody podziemne;

• częściowe  ograniczenie  infiltracyjnego  zasilania  strefy  przypowierzchniowej  -
oddziaływanie negatywne (N, L),

• do  czasu  realizacji  kanalizacji  sanitarnej  możliwość  zanieczyszczenia  wód
gruntowych – oddziaływanie negatywne (O,L),

• lokalnie możliwość sztucznego obniżenia poziomu wód gruntowych – oddziaływanie
negatywne (O, L),

- wody powierzchniowe:
• ograniczenie  spływu  powierzchniowego,  zwiększenie  retencji  gruntowej–

oddziaływanie pozytywne (O, L),
• do czasu realizacji  kanalizacji  sanitarnej  możliwość  pośredniego zanieczyszczenia

wód  - oddziaływanie negatywne (O,L),
- klimat i jakość powietrza;

• niewielkie  pogorszenie  stanu  higieny  atmosfery  i  klimatu  akustycznego  -
oddziaływanie negatywne (O, L),

- szata roślinna i zwierzęta;
• ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny - oddziaływanie negatywne (N, L),
• częściowa  zmiana  warunków  siedliskowych  szaty  roślinnej  -  oddziaływanie

negatywne (N, L),
• lokalnie degradacja zieleni wysokiej – oddziaływanie negatywne (N, L),
• powstanie nowych kultywowanych zbiorowisk zieleni - oddziaływanie pozytywne (N,

L),
- krajobraz i system powiązań przyrodniczych:

• wprowadzenie zabudowy kubaturowej na tereny otwarte - oddziaływanie negatywne
(N, L),

• lokalnie  ograniczenie  przestrzennego  zasięgu  systemu  powiązań  przyrodniczych
gminy – oddziaływanie negatywne (O, L),

- obszary prawnie chronione:
• na  terenach  położonych  w  systemie  obszarów  prawnie  chronionych  wystąpią

wszystkie wyżej wymienione oddziaływania, nie spowodują one jednak oddziaływań
znaczących na obszarach prawnie chronionych,

2. Na terenach obszarów i terenów górniczych nastąpi oddziaływanie na:
- powierzchnię ziemi i gleby:

• degradacja gleb  - oddziaływanie negatywne (N, L),
• intensyfikacja  procesów  erozyjnych  na  powierzchniach  odkrytych  

- oddziaływanie negatywne (O, L),
• ograniczenie  powierzchni  biologicznie  czynnej  -  oddziaływanie  negatywne  
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(O, L),
• znaczne  przekształcenia  naturalnej  rzeźby  terenu  –  oddziaływania  negatywne  

(N, L),
- wody podziemne:

• możliwość  zanieczyszczenia  wód  gruntowych  w  strefie  przypowierzchniowej  
- oddziaływanie negatywne (O, L),

• możliwość  sztucznego  obniżenie  poziomu  wód  gruntowych  –  oddziaływanie
negatywne (O, L),

- wody powierzchniowe:
brak oddziaływań,
- klimat i jakość powietrza:

• niewielkie  pogorszenie  stanu  higieny  atmosfery  i  klimatu  akustycznego  -
oddziaływanie negatywne (O, L),

- szata roślinna i zwierzęta:
• ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny - oddziaływanie negatywne (N, L),
• likwidacja istniejącej szaty roślinnej – oddziaływanie negatywne (N, L),

- krajobraz i system powiązań przyrodniczych:

• możliwość  degradacji  form  morfologicznych  o  walorach  krajobrazowych  
– oddziaływanie negatywne (N, L),

- obszary prawnie chronione:
brak oddziaływań, 
3.  Na  terenach  przeznaczonych  pod  nowe  tereny  komunikacji  samochodowej  nastąpi
oddziaływanie na:
- powierzchnię ziemi i gleby;

• całkowita degradacja gleb - oddziaływanie negatywne (N, L),

• przekształcenie naturalnej rzeźby terenu - oddziaływanie negatywne (N, L),

• całkowita likwidacja powierzchni biologicznie czynnej - oddziaływanie negatywne (N,
L),

- wody podziemne;
• częściowe  ograniczenie  infiltracyjnego  zasilania  strefy  przypowierzchniowej  -

oddziaływanie negatywne (N, L),
• możliwość  zanieczyszczenia  substancjami  ropopochodnymi  –  oddziaływanie

negatywne (O, L),
- wody powierzchniowe:

• brak oddziaływań,
- klimat i jakość powietrza;

• pogorszenie  stanu  higieny  atmosfery  i  klimatu  akustycznego  -  oddziaływanie
negatywne (N, L),

- szata roślinna i zwierzęta;
• ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny - oddziaływanie negatywne (N, L),
• całkowita degradacja istniejącej szaty roślinnej  - oddziaływanie negatywne (N, L),
• wprowadzenie barier utrudniających migrację flory i fauny – oddziaływanie negatywne

(N, P),
- krajobraz i system powiązań przyrodniczych:

• brak oddziaływań
- obszary prawnie chronione:

• wyżej wymienione oddziaływania wystąpią na obszarze planu, jednak nie będą one
miały  zauważalnego  znaczenia  dla  obszarów  prawnie  chronionych,  w  tym  dla
obszarów Natura 2000
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XI. ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB KOMPENSUJĄCE 
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1. Rozwiązania eliminujące negatywne oddziaływania

Ograniczanie negatywnych oddziaływań powinno być stosowane zarówno na etapie budowy
jak i eksploatacji poszczególnych inwestycji. Ze względu na zasady wyboru projektów, a w
szczególności na skalę możliwych do zaistnienia konfliktów społecznych, największą uwagę
należy zwrócić na kwestie ochrony środowiska przyrodniczego i warunków życia ludzi.
Podstawowe problemy z zakresu ochrony środowiska zostały w projekcie planu rozwiązane
w sposób prawidłowy.  W trakcie analiz na etapie projektu planu miejscowego tworzono i
porównywano  rożne  warianty  zagospodarowania  terenu  objętego  planem.  Projekt  planu
uwzględnia  wariant  najkorzystniejszy  pod  względem  społecznym,  ekonomicznym  i
ekologicznym.
W  celu  ograniczenia  mogących  się  pojawić  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko
proponuje się:

 dbać  o  to  by  prowadzone  prace  rozbiórkowe  i  budowlane  nie  przyczyniały  się  
do nadmiernej uciążliwości względem terenów sąsiednich,

 poprawić stan techniczny nawierzchni dróg,
 uwzględniać  aspekty  środowiskowe,  w  tym  walory  krajobrazowe  

w  trakcie  realizacji  poszczególnych  inwestycji  na  terenie  objętym  planem
miejscowym,

 w celu ograniczenia zanieczyszczania terenów przyległych projektowanych terenów
komunikacyjnych  można  wprowadzać  rośliny  o  zdolnościach  fitoremediacyjnych,
które mogą pochłaniać metale ciężkie i są odporne na nadmierne zasolenie gleby,

 ustalenie  obowiązku  modernizacji  urządzeń  do  przechowywania  nawozów
naturalnych w postaci stałej (płyty obornikowe),

 ustalenie  obowiązku  modernizacji  urządzeń  do  przechowywania  nawozów
naturalnych w postaci płynnej (zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę),

 minimalizację  oddziaływań  środowiskowych  prac  budowlanych,  powodujących
degradację  pokrywy  glebowej.  Powinny  zostać  podjęte  działania,  polegające  na
zdejmowaniu  wierzchniej  warstwy  gleby,  a  następnie  jej  ponownym  układaniu  
w tym samym miejscu (technika cut and cover),

 zapobieganie  przedostawaniu  się  zanieczyszczeń  do  wód  powierzchniowych  
i podziemnych na terenach o funkcji mieszkaniowej i zagrodowej. Należy stosować:
uszczelniające  bariery  osadowe,  separatory  grawitacyjne,  separatory  olejowe  i
odtłuszczacze, oraz sprzęt do oczyszczania ścieków sanitarnych,

 w  celu  ograniczenia  zanieczyszczenia  wód  powierzchniowych  na  obszarach
niezurbanizowanych  należy  ograniczyć  stosowanie  pestycydów  I  i  II  klasy
toksyczności,  insektycydów  oraz  trudno  rozkładających  się  herbicydów,  a  także
stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej na rzecz biologicznych metod
walki ze szkodnikami,

 ograniczenie zajęcia terenu,
 prawidłowe  zabezpieczenie  techniczne  sprzętu  i  placu  budowy,  zwłaszcza  w

miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków
siedliskowych,

 stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,
 dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin.

Należy zaznaczyć,  że na etapie oceny projektu planu nie jest możliwe oszacowanie prac
kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać dokonane
na  etapie  raportu  oddziaływania  na  środowisko  lub  w  przypadku  wystąpienia  szkody  w
środowisku w rozumieniu  Ustawy z dnia 13 kwietnia  2007 r  o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954). Dokładne kryteria oceny wystąpienia
szkody w środowisku oraz prowadzenia działań naprawczych określają akty wykonawcze tej
Ustawy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów
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oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1399) oraz Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz
warunków i sposobów ich prowadzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 103, poz. 664).

2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przedstawionych w projekcie planu

Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że ewentualny negatywny wpływ ustaleń planu na
środowisko  przyrodnicze  będzie  wynikał  z  wprowadzenia  na  tereny  do  tej  pory
niezainwestowane  zabudowy,  co  wiązać  się  będzie  z  przekształceniami  w  środowisku
typowymi  dla  terenów  nowych  inwestycji,  głównie  z  zakresu  emisji  zanieczyszczeń
powietrza, hałasu i wibracji. Obecnie nie są znane technologie, które umożliwiałyby całkowitą
neutralizację  tego  typu  zmian  w  środowisku  przyrodniczym.  Dlatego  też  jedynym
rozwiązaniem alternatywnym dla rozwiązań  przyjętych w planie może być  odstąpienie od
jego realizacji, co z punktu widzenia ochrony środowiska nie jest rozwiązaniem korzystnym. 

XII. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PLANU I 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA

Analizę  skutków realizacji postanowień  planu można wykonać  w ramach oceny aktualności
studium i planów sporządzanych przez Wójta gminy Puławy. Opracowania takie opierają się
m.in. na analizie obowiązujących planów miejscowych, stopniu ich realizacji oraz rejestrze
decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanych na podstawie obowiązujących planów. Bada
się również  aktualne funkcjonowanie  środowiska przyrodniczego. Obowiązek wykonywania
takich analiz wynika z ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z
2017 r. poz. 1073). Przy tworzeniu tego typu opracowań  należy zwrócić  szczególną  uwagę
na stopień  realizacji zapisów planu w zakresie urządzania zieleni, krajobrazu i zachowania
powierzchni  biologicznie  czynnej.  Ocenę  aktualności  studium i  planów sporządza  się  co
najmniej raz w czasie kadencji Rady Gminy. Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby
analiza skutków realizacji postanowień planu. 
Dodatkowym  instrumentem  analizy  skutków  realizacji  projektowanego  dokumentu  jest
również  monitoring  środowiska  prowadzony  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony
Środowiska. Organ ten wykonuje zadania wynikające z Programu Państwowego Monitoringu
Środowiska oraz  innych  zadań  określonych  w odrębnych ustawach.  Wyniki  oceny  stanu
środowiska publikowane przez WIOŚ  mogą  być  jedną  z metod analizy skutków wdrożenia
planu obrazującą  zmiany parametrów jakościowych opisujących stan wód, powietrza, gleb,
fauny, flory itp.

XIII. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Potrzeba  sporządzenia  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  do  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Puławy wynika  z  art.  51.  Ustawy  z  dnia  3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm).
Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu rozwiązania
niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w
jakim stopniu warunki realizacji ustaleń planu mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie z
zapisami  ustawowymi  rolą  prognozy  nie  jest  ocena  przyjętych  w  planie  rozwiązań
planistycznych,  a  sprawdzenie  czy  w  przyjętych  rozwiązaniach  zabezpieczony  został  we
właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy:
- analizę środowiska,
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- identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów,
- ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń,
- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji.
Gmina Puławy położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego w
odległości około 55 km od Lublina. 
Gmina Puławy położona jest na styku dwóch jednostek fizjograficznych. Część południowa
przynależy  do  Równiny  Radomskiej  (subregion  Wzniesień  Południowo-  Mazowieckich),
północna  do  Doliny  środkowej  Wisły  (  subregion  Niziny  –  Środkowo  –  Mazowieckiej).
Granicę pomiędzy dwoma jednostkami stanowi krawędź Równiny Radomskiej opadająca ku
dolinie Wisły.

Opracowanie  dotyczy  wybranych  fragmentów  gminy,  dla  których  została  sporządzona
zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

• Teren  opracowania  charakteryzuje  się  zróżnicowanymi  walorami  przyrodniczymi  
i krajobrazowymi.

• W  przewadze  na  obszarze  gminy  występują  tereny  niezabudowane,  użytkowane
rolniczo – głównie pola uprawne.

• Duże powierzchnie na terenie gminy zajmują doliny rzeczne (Wisły i Wieprza) oraz
lasy.

• Na  terenie  gminy  występują  obiekty  i  obszary  przyrodnicze  prawnie  chronione
(wymienione niżej).

Zgodnie  z  danymi  RDOŚ  w  Lublinie,  na  terenie  gminy  Puławy  znajdują  się  3  pomniki
przyrody  w  miejscowości  Góra  Puławska.  Żaden  z  nich  nie  znajduje  się  w  granicach
opracowania.
Poza tym na terenie  gminy  istnieje  rozbudowana  sieć  obszarów przyrodniczych  prawnie
chronionych. Należą do niej:

• Rezerwat faunistyczny „Czapliniec”,
• 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,
• Użytek ekologiczny "Jezioro Nury i Borowiec".
• Na terenach objętych planem nie są zlokalizowane obiekty uciążliwe dla środowiska

przyrodniczego.
• Na  znacznej  powierzchni  gminy  panują  korzystne  warunki  gruntowo-wodne  dla

lokalizacji zabudowy.

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego jest  ochrona i
kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokanych i lokalnych interesów publicznych w
zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska.
Plan ustała zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, głównie poprzez ustalenia
dotyczące kształtowania zabudowy.
Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem:

• tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu
symbolem MN;

• tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  ekstensywnej,  oznaczone  na
rysunku planu symbolem MNE;

• tereny  zabudowy  rekreacji  indywidualnej,  oznaczone  na  rysunku planu symbolem
ML;
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• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MN/U;

• tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U; 
• tereny zabudowy usług publicznych i  zabudowy usługowej,  oznaczone na rysunku

planu symbolem UP/U;
• tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US;
• tereny obszarów i terenów górniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem PG;
• tereny zabudowy zagrodowej,  oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
• tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
• tereny łąk trwałych i pastwisk trwałych, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;
• tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
• tereny dróg publicznych klasy G, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG;
• tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 
• tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

W  przypadku  braku  realizacji  omawianego  planu  nie  wystąpią  istotne  przekształcenia
środowiska  przyrodniczego.  Większość  terenów  pozostanie  w  dotychczasowym
użytkowaniu. 

Przewidywane  jest  niewielkie  zwiększenie  rozmiarów  emisji  zanieczyszczeń  powietrza,
wiążące  się  z  funkcjonowaniem  nowych  terenów  zabudowy   wyposażonych  w  drogi
dojazdowe, a tym samym i wzrostem natężenia ruchu samochodowego.

Przewidywane  jest  niewielkie  zwiększenie  rozmiarów  emisji  hałasu,  wiążące  się  
z funkcjonowaniem nowych terenów zabudowy i przewidywanym wzrostem natężenia ruchu
samochodowego.

W stosunku do stanu aktualnego powstaną nowe źródła wytwarzania ścieków i odpadów.

Powierzchnia  biologicznie  czynna  zostanie  całkowicie  zlikwidowana  w  strefach
przeznaczonych pod nowe tereny komunikacyjne, natomiast w rejonach lokalizacji zabudowy
zostanie  ona  ograniczona,  w  najgorszym  przypadku,  do  poziomu  ustalonego  w  planie
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne w strefie dolin i obniżeń,  oraz w strefach
płytkiego zalegania wód gruntowych (do 2,0 m p.p.t.) poziom wód przypowierzchniowych jest
narażony na przekształcenia jakościowe.
Na terenach tych również może dojść do przekształceń ilościowych (sztucznego obniżenia
poziomu  wód  gruntowych)  –  będą  miały  one  mały  zasięg  oraz  charakter  odwracalny,
krótkotrwały.

Tylko  na  bardzo  niewielkich  powierzchniach  terenu  objętego  planem  dojdzie  do
niekorzystnych przekształceń szaty roślinnej  - lasy zostaną przeznaczone pod zabudowę.
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje przekształceń warunków klimatycznych.

Nieliczne  tereny  objęte  planem położone   są  w  obrębie  systemu przyrodniczego gminy.
Wprowadzając  w  te  rejony  zabudowę,  zostaje  ograniczony  zasięg  przestrzenny  ciągu
ekologicznego. Biorąc jednak pod uwagę rozmiary terenów przeznaczonych pod zabudowę,
jak  również  rodzaje  projektowanej  zabudowy,  trzeba  zdecydowanie  podkreślić,  że
planowane  zainwestowanie  nie  spowoduje  zaburzenia  funkcjonowania  tego  ciągu
ekologicznego, jak również nie naruszy jego ciągłości.

Realizacja ustaleń planu spowoduje oddziaływania na obszary prawnie chronione. Nie będą
to jednak oddziaływania znaczące i będą mało istotne z punktu widzenia celów ochronnych,
dla których te obszary zostały powołane.
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Realizacja  ustaleń  planu  nie  spowoduje  transgranicznych  oddziaływań  na  środowisko
przyrodnicze.

W  wyniku  przeprowadzonych  analiz  stwierdzono  zgodność  zapisów  planu  ze  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy.

Realizacja  ustaleń  planu  nie  spowoduje  wystąpienia  na  omawianych  terenach  oraz  na
terenach przyległych oddziaływań znaczących i skumulowanych.

Negatywny wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze będzie wynikał z wprowadzenia
na tereny do tej pory niezainwestowane zabudowy, co wiązać się będzie z przekształceniami
w  środowisku  typowymi  dla  terenów  nowych  inwestycji  głównie  z  zakresu  emisji
zanieczyszczeń powietrza i  hałasu. Planowane zainwestowanie może również niekorzystnie
oddziaływać na stan jakościowy wód podziemnych. Obecnie nie są znane technologie, które
umożliwiałyby całkowitą neutralizację tego typu zmian w środowisku przyrodniczym.

Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie objętym planem, należy
uznać monitorowanie następujących dziedzin i zagadnień:

1. Obserwacje  zmian  w  strukturze  użytkowania  gruntów  (wielkość  powierzchni
zainwestowanych,  kubatury  nowych  obiektów  budowlanych,  udział  terenów
biologicznie czynnych). Zagadnienia te powinny być monitorowane na bieżąco przez
właściwe jednostki Urzędu Gminy.

2. Obserwacje funkcjonowania terenów prawnie chronionych i  o najwyższych walorach
przyrodniczych  i  krajobrazowych  (stan  zdrowotny  zieleni).  Monitoring  zieleni
prowadzony przez właściwe jednostki Urzędu Gminy raz w roku w początkowej fazie
okresu wegetacyjnego.

3. Obserwacje zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska (głównie jakości
wód powierzchniowych, podziemnych, powietrza i klimatu akustycznego) WIOŚ według
własnego harmonogramu.

4. Obserwacje  stanu infrastruktury technicznej  –  instytucje  zarządzające wg  własnego
harmonogramu.

XV. PODSUMOWANIE
Projekt  planu  wprowadza  zmianę  funkcji  dla  części  analizowanego  obszaru.  Zapisy
dotyczące ochrony środowiska powinny ograniczyć  możliwość  występowania negatywnych
oddziaływań ustaleń projektu na środowisko. 
Regulacje  dotyczące  infrastruktury  technicznej  na  obszarze  opracowania  sprzyjają
zachowaniu wymogów ochrony środowiska dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego,  wód  i  gruntu.  W  planie  zawarto  także  odpowiednie  zapisy  chroniące
krajobraz  kulturowy  –  zabytki  archeologiczne.  Ustalenia  planu  nie  wpłyną  znacząco  na
okoliczne obszary  chronione  przyrodniczo,  w tym obszary  Natura 2000.  Projekt  planu w
sposób właściwy odnosi  się  do zagadnień  związanych z oddziaływaniem na środowisko,
minimalizując  skutki  rozwoju  planowanych  funkcji,  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego
rozwoju. 

Na  etapie  projektu  planu  nie  jest  jednak  możliwe  szczegółowe  i  jednoznaczne
wskazanie  dokładnego  stopnia  oddziaływania  na  środowisko  wprowadzonych  zmian.  W
dużym stopniu zależeć  to będzie od zastosowanych rozwiązań  i technologii przy realizacji
planowanych inwestycji.
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Stare Faszczyce, 30.08.2018 r.
Konrad Janowski
05-870 Błonie
Stare Faszczyce 18 B

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany, kierujący zespołem autorów opracowania pt. „Prognoza

oddziaływania  na  środowisko  uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego   gminy Puławy etap I”  oświadczam, że

spełniam wymagania dla wykonywania w/w dokumentów zgodnie z art. 51 ust 2

pkt 1 lit. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego

oświadczenia.

                             

            Konrad Janowski
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