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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

Skrót Rozwinięcie 

CODGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

BDOT Baza danych obiektów topograficznych 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GPU Główny poziom użytkowy 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

JCWP Jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd Jednolita część wód podziemnych 

LZW Lubelskie Zagłębie Węglowe 

MHP Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 

mpzp Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

OchK Obszar chronionego krajobrazu 

PIG Państwowy Instytut Geologiczny 

PK Park krajobrazowy 

PN Park narodowy 

PR Rezerwat przyrody 

PZO Plan zadan ochronnych 

PZP Plan zagospodarowania przestrzennego (województwa) 

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna 

SDF Standardowy Formularz Danych 

SOO Specjalny Obszary Ochrony (siedlisk) 

UG Urząd gminy 

Ustawa OOŚ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) 

WN Wysokie napięcie 
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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Podstawa prawna przygotowywanego dokumentu i cel jakiemu ma służyć prognoza 

Podstawą przygotowania projektu planu była Uchwała nr XV/107/16 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 31 marca 

2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

obszaru wsi Kulik w gminie Siedliszcze. 

Procedura przyjęcia miejscowego planu dla fragmentu 

wsi Kulik będzie więc realizowana dwuetapowo. 

W międzyczasie bowiem Rada Miejska w Siedliszczu 

zdecydowała o kontynuowaniu sporządzenia 

miejscowego planu z podziałem na dwa etapy, tj. ETAP 1 

obejmujący środkową część terenu oraz ETAP 2 

obejmujący pozostałą część terenu. Obszary obu wyżej 

wymienionych etapów dotyczą całego fragmentu wsi 

Kulik, ujętego w uchwale rozpoczynającej prace nad 

planem z 2016 r.  

Niniejsza prognoza dotyczy ETAPu 1. Zasięgi obu etapów 

przedstawia rysunek obok.  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu planu wynika z art. 46 pkt 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza jest dokumentem, z którego wynika jak 

proponowane w projekcie planu ustalenia wpłyną na środowisko. Dokument ten jest sporządzany w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko ocenia jakie skutki dla środowiska przyrodniczego będzie miała 

realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment obszaru 

wsi Kulik w gminie Siedliszcze - w granicach ETAPu 1.  

Celem wykonywanych analiz jest wyeliminowanie ustaleń sprzecznych z zasadami ochrony środowiska. Prognoza była 

sporządzana równolegle do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby umożliwić na jak 

najwcześniejszym etapie dostosowanie treści planu do wymogów i zasad zrównoważonego rozwoju i aby w planie 

uwzględnić potrzeby ochrony środowiska.   

Metodyka 

Prognoza została sporządzona w oparciu o akty prawne bezpośrednio regulujące wykonanie prognozy oddziaływania 

na środowisko z uwzględnieniem innych aktów prawnych z szeroko pojętej problematyki ochrony środowiska oraz 

wytycznych w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.  

Ponadto założono, że przedsięwzięcia na terenie objętym planem będą realizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska i w razie potrzeby zostaną poddane ocenie 

oddziaływania na środowisko lub na obszary Natura 2000. 

Oba zespoły specjalistów, zarówno planistów przygotowujących plan, jak i ekspertów z zakresu ochrony środowiska, 

współpracowały ze sobą w trakcie przygotowywania projektu planu. Dzięki temu w planie zawarte zostały 

odpowiednie zapisy zabezpieczające środowisko przed znaczącymi negatywnymi oddziaływaniami, które mogłyby 

ETAP 1 
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wystąpić na skutek docelowego sposobu zagospodarowania. W konsekwencji w prognozie nie wskazano dodatkowych 

zaleceń, jakie powinny być wzięte pod uwagę w planie. 

Zgodnie z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projekt planu będzie podlegał publicznemu 

wyłożeniu w ramach udziału społecznego oraz uzgodnieniom przez właściwe organy wskazane w obowiązujących 

przepisach prawa.  

Pierwotnie prognoza obejmowała cały obszar wsi Kulik. W trakcie prac dokument ten został przeredagowany tak, aby 

wyodrębnić wnioski dotyczące ETAPu 1.  

Charakterystyka terenu objętego planem 

Powierzchnia obszaru objętego przedmiotowym planem wynosi około 29 ha i stanowi część obszaru o powierzchni  

około 125 ha, objętego Uchwałą intencyjną nr XV/107/16 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 31 marca 2016 r. 

Analizowany teren jest mało zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu.  

Na analizowanym obszarze występują gleby o zróżnicowanej klasie przydatności rolniczej, w obrębie ETAPu 1 nie ma 

gleb najwyższych klas bonitacyjnych tj. klas I-III. 

Pod względem potencjału środowiskowego, jest to teren o niskim, a na większości obszaru nawet o bardzo niskim 

potencjale środowiska. Inne tereny występujące w regionie, także te objęte formami ochrony przyrody, cechują się 

zdecydowanie wyższym potencjałem środowiskowym.  Niewielki fragment terenu objęty przedmiotowym projektem 

planu ETAP 1 położony jest w granicach Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze objętym ETAPem 

1 nie występują żadne cieki powierzchniowe. Rzeka Grabarka (dopływ Mogilnicy) to jedyny ciek znajdujący się w  

bliskim sąsiedztwie analizowanego obszaru, a dokładniej w obrębie ETAPu 2. Na terenie objętym mpzp nie występują 

żadne istotne zbiorniki wodne, a jedynie oczka wodne o powierzchni nie przekraczającej 650 m
2
. 

Obszar opracowania, nie jest zagrożony wystąpieniem powodzi. 

Na terenie gminy Siedliszcze nie ma dużych źródeł emitujących zanieczyszczenia do atmosfery. Głównym źródłem 

emisji zanieczyszczeń jest tzw. emisja niska - z lokalnych kotłowni i palenisk domowych, a także komunikacja - emisja 

pochodząca z ruchu pojazdów. 

Na terenie objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych ani ujętych w gminnej, 

bądź wojewódzkiej ewidencji zabytków. Natomiast wystepują stanowiska archeologiczne. 

Całość obszaru leży w granicach złoża węgla kamiennego "Lublin". 

Planowane zmiany w przeznaczeniu terenu 

W obrębie obszaru objętego ETAPem 1 na przeważającej części planowane są obiekty związane z zakładem górniczym 

i eksploatacją złoża. Jedynie niewielki fragment terenu w części północnej jest przeznaczony na cele zabudowy 

usługowej. 
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Wnioski 

Wariant nie podejmowania uchwały o przyjęciu planu 

W ramach analiz rozważano wariant braku realizacji planu tzw. wariant zerowy. Stwierdzono, że na analizowanym 

obszarze nie występują obecnie tendencje rozwojowe, które mogłyby prowadzić do istotnych zmian w zakresie 

środowiska przyrodniczego. W przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu, analizowany teren byłby 

najprawdopodobniej nadal terenem głównie upraw rolnych.  

Wariant podjęcia uchwały o przyjęciu planu 

Projekt planu jest zgodny z ustaleniami dokumentów planistycznych wyższych szczebli tj. ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze oraz z planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubelskiego. 

W wyniku dokonanych analiz stwierdzono, że projekt planu miejscowego uwzględnia cele określone w dokumentach 

nadrzędnych poprzez właściwą lokalizację terenów o zróżnicowanym przeznaczeniu. Tereny najbardziej wrażliwe pod 

względem przyrodniczym zostały wykluczone z intensywnego zagospodarowania (pozostawiono je jako tereny lasów 

i zalesień, bądź odsunięto nieprzekraczalna linię zabudowy). Tam, gdzie zaplanowane zostały obszary o przeznaczeniu 

dopuszczającym bardziej intensywne użytkowanie terenu, wyżej wymienione cele zostały uwzględnione poprzez 

odpowiednie zapisy dotyczące ochrony środowiska.    

Przyjęcie projektu planu i realizacja jego ustaleń spowoduje znaczną zmianę w sposobie użytkowania gruntów. 

Największe zmiany dotyczyć będą części środkowej i północnej, gdzie przeznaczono tereny na rozwój funkcji 

usługowych oraz związanych z działalnością zakładu górniczego. Znacznie uszczuplona będzie powierzchnia 

biologicznie czynna. Plan umożliwia wybudowanie dużych powierzchni szczelnych oraz obiektów o wysokości 

dochodzącej do 25 m dla budynków oraz do 90 m dla pozostałych obiektów i urządzeń w ramach strefy P-1 w 

środkowej części planu.  

Realizacja planu przyczyni się w sposób znacząco pozytywny do powstania nowych dóbr materialnych w postaci 

zabudowy kubaturowej oraz rozwoju infrastruktury. Będzie miała także silny pozytywny wpływ na dostępność do 

usług i wzrost gospodarczy. 

Projekt planu uwzględnia wyprzedzająco wiele zapisów z zakresu ochrony środowiska, między innymi takich jak : 

• zasady właściwego odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych, 

• określenie terenów chronionych akustycznie, 

• zapisy zabezpieczające stan wód podziemnych pod względem jakościowym i ilościowym, 

• zapisy w zakresie ochrony dóbr kultury (stanowiska archeologiczne), 

• zapisy w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu. 

Ponadto, przewidziano również odsunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w obrębie terenów, gdzie dopuszczone 

jest intensywne zagospodarowanie. 

W planie odwołano się także do przepisów odrębnych regulujących kwestie ochrony środowiska, między innymi do 

konieczności uwzględnienia nakazów i zakazów obowiązujących w obrębie Chełmskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

Samo posadowienie obiektów budowlanych oraz uszczelnienie gruntów zgodnie z przeznaczeniem terenu nie wpłynie 

w sposób istotny na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Należy podkreślić, że w ramach analiz ocenia się 

sposób zagospodarowania, a nie funkcjonowanie poszczególnych inwestycji, które potencjalnie będą mogły działać na 

analizowanym terenie. Przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczące negatywne oddziaływania na środowisko i/lub 

obszary Natura 2000 będą poddane postępowaniu ocen oddziaływania na środowisko na etapie procesu 
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inwestycyjnego, kiedy to znana będzie charakterystyka planowanych przedsięwzięć i ich dokładna lokalizacja. Biorąc 

pod uwagę powyższe, autorzy prognozy zdecydowali się wyszczególnić w prognozie kluczowe wnioski jakie wynikają z 

analizy stanu środowiska oraz potencjalnych zmian wynikających z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i mogą być przydatne na etapie opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na eksploatacji węgla.  

Monitoring skutków realizacji planu 

Jako warunek braku znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 PLH060033 Dobromyśl znajdujący się poza 

planem przyjęto, że działalność polegająca na wydobyciu kopalin ze złoża węgla kamiennego nie spowoduje zmian 

poziomu wód gruntowych na tym obszarze Natura 2000. Warunek taki został uwzględniony w ramach monitorowania 

skutków realizacji planu. Powinien on być weryfikowany w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć 

planowanych na terenie P-1. 

Ponadto, autorzy prognozy zaproponowali prowadzenie monitoringu w zakresie między innymi ilości i jakości wód 

podziemnych. 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko (zwana dalej „Prognozą”) skutków 

realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik 

w gminie Siedliszcze – ETAP 1 (zwanego dalej „projektem planu”). Projekt planu obejmuje fragment wsi 

Kulik.  

Podstawą przygotowania projektu planu była uchwała nr XV/107/16 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 

31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik w gminie Siedliszcze. Przyczyną podjęcia decyzji o zmianie 

obowiązującego mpzp była potrzeba dostosowania zapisów planu do ustaleń wynikających z projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Siedliszcze - dokument 

przyjęty Uchwałą Nr XXV/207/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. 

Kompleksowa zmiana studium była natomiast niezbędna w celu uwzględnienia zmian prawnych, 

aktualnego sposobu zagospodarowania, tendencji rozwojowych na terenie gminy, a także zapisów i polityk 

wynikających z przyjętych dokumentów wyższego szczebla, między innymi w zakresie rozwoju energetyki, 

w tym górnictwa opartego o wydobycie węgla kamiennego, które to zagadnienia zostały uwzględnione 

w nowym planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego
1
. 

W dniu 6 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Siedliszczu podjęła Uchwałę nr XXVII/223/17 w sprawie 

wykonania uchwały Nr XV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik w Gminie Siedliszcze. 

Podjęta na sesji Rady Miejskiej w Siedliszczu w dniu 6 czerwca 2017r. Uchwała umożliwi kontynuację 

rozpoczętej procedury planistycznej dwuetapowo (Etap 1 i Etap 2). Rada Miejska w Siedliszczu 

przedmiotową uchwałą przesądziła o tym, że dla poszczególnych fragmentów obszaru objętego uchwałą nr 

XV/107/2016 może następować odrębne opracowywanie i uchwalanie częściowych planów miejscowych. 

Uchwała ta została poddana nadzorowi Wojewody, który nie wskazał na żadne uchybienia formalne. 

Podział obszaru objętego projektem przedmiotowego planu, który został dokonany po zakończeniu etapu 

"opiniowania i uzgodnień", na dzień dzisiejszy nie skutkuje ponawianiem wcześniej zakończonych 

czynności proceduralnych zarówno dla planu obszaru Etapu 1, jak i dla planu obszaru Etapu 2. Nie wpłynie 

on również na zakres merytoryczny obu części. Zmianie ulegną jedynie granice obowiązywania ustaleń obu 

planów dla poszczególnych Etapów i czas w jakim zaczną obowiązywać, bez zmiany łącznego zakresu 

obszarowego w stosunku do pierwotnego projektu planu przed podziałem. 

Plany poszczególnych etapów będą uchwalane niezależnie. 

Niniejsza prognoza dotyczy ETAPu 1. Obszar objęty ETAPem 1 obejmuje około 29 ha, znajdujący się w 

środkowej części fragmentu wsi Kulik. Są to głównie tereny z przeznaczeniem na obiekty związane z 

zakładem górniczym i eksploatacją złoża. W prognozie zawarto informacje obejmujące cały fragment wsi 

Kulik w granicach określonych uchwałą z 31 marca 2016 r., ze szczególnym podkreśleniem informacji i 

wniosków dotyczących obszaru objętego ETAPem 1. W ten sposób dokument ten przedstawia potencjalne 

oddziaływania wynikające z przeznaczenia terenu w granicach ETAPu 1, ale również potencjalne 

oddziaływania skumulowane wynikające z planowanego przeznaczenia w obrębie całego obszaru wsi Kulik.  

                                                                 
1
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego - ostatnia zmiana przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa 

Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r. 
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1.2 Podstawa opracowania 

Podstawy prawne dla postępowań w sprawie tzw. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

(proces zwany dalej „SOOŚ”), w tym dla sporządzenia prognozy, zostały precyzyjnie określone 

w prawodawstwie Unii Europejskiej (dalej "Dyrektywa SEA") i w prawie polskim w dziale IV ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 (dalej 

„ustawa OOŚ”). 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium wynika z art. 46 pkt. 1 

wyżej wymienionej ustawy OOŚ. 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Celem prognozy jest wykazanie jak proponowane w projekcie planu ustalenia wpłyną na środowisko oraz 

wyeliminowanie ustaleń sprzecznych z zasadami ochrony środowiska.  

Opis proponowanych ustaleń planu, wraz z ich krótką charakterystyką, został omówiony w rozdziale nr 2. 

Prognoza ma zakres zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ. Dodatkowo został on uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie pismem nr WSTII.411.8.2016.DB z dnia 10 maja 2016 roku 

oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pismem nr NS-NZ.700-39/16 z dnia 26 kwietnia 

2016 roku. Oba pisma zamieszczono w załączniku tekstowym nr T.1 i T.2. 

1.4 Metoda opracowania prognozy 

W prognozie przedstawiono ustalenia projektu planu miejscowego, przeanalizowano jego powiązania 

z innymi dokumentami, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Siedliszcze. Następnie zdiagnozowano istniejący stan środowiska na przedmiotowym obszarze, 

w szczególności w oparciu o dane literaturowe i uzyskane z przeprowadzonych badań terenowych, 

i określono kluczowe problemy natury środowiskowej. W dalszej kolejności przeanalizowano potencjalne 

oddziaływania na środowisko realizacji zapisów planu oraz tam, gdzie była taka potrzeba, zaproponowano 

działania mające na celu zapobieganie powstawaniu negatywnych oddziaływań, a w dalszej kolejności 

działania minimalizujące ten wpływ.  

Zespół opracowujący niniejszą Prognozę na bieżąco konsultował się z zespołem planistycznym, aby na jak 

najwcześniejszym etapie móc zalecić odpowiednie zmiany. Kierowano się tym, aby projekt planu w jak 

najlepszym stopniu implementował zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Propozycje 

ulepszonych zapisów były uwzględniane w kolejnych wersjach planu. 

Autorzy Prognozy wykorzystali głównie metody opisowe, wsparte analizami graficznymi i dokumentacją 

fotograficzną.  

Ocenę wpływu na środowisko przedstawiono w postaci opisowej i w tabeli. W dalszej części tekstu, pod 

tabelą (rozdział nr 4.1) omówiono oddziaływania najistotniejsze z punktu widzenia potencjalnego wpływu 

na środowisko (rozdział 4.2). 

Stopień szczegółowości w zakresie potencjalnych oddziaływań odnosi się do stopnia szczegółowości planu. 

Wnioski w tym zakresie dotyczą więc ustalonego w planie przeznaczenia terenów, które obejmuje pewien 

wachlarz możliwości, a nie do konkretnych zamierzeń inwestycyjnych. W ramach oceny wzięto pod uwagę 

scenariusz docelowego zagospodarowania terenu, zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem, 

w możliwie najbardziej intensywnym zakresie. 
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W prognozie przyjęto, że na całym rozpatrywanym terenie szczegółowe przepisy ochrony środowiska będą 

przestrzegane. 

W analizie uwzględniono potencjalne znaczące oddziaływania na wszystkie elementy wymienione w art. 51 

ustawy OOŚ. Rozpatrzono oddziaływanie na: różnorodność biologiczną i obszary chronione na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Z uwagi na kierunki i cele wyznaczone 

w dokumentach międzynarodowych, w tym wspólnotowych, a także na aktualne procesy zachodzące 

w środowisku i ustalenia co do przeznaczenia terenów w planie, szczególną uwagę zwrócono na takie 

zagadnienia jak:  

• potrzeba ochrony różnorodności biologicznej,  

• wpływ na zmiany klimatu oraz potrzeba adaptacji do zmian klimatu, 

• wpływ na osiągnięcie celów wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych (dalej 

"JCWP") i podziemnych (dalej "JCWPd"). 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy OOŚ 

i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Chełmie.  

1.5 Podstawy prawne 

Prognoza została sporządzona w oparciu o akty prawne bezpośrednio regulujące wykonanie prognozy 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem innych aktów prawnych z szeroko pojętej problematyki 

ochrony środowiska.  

Akty prawne:  

1. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L 197 z 21.07.2001 r.) tzw. 

Dyrektywa SEA  

2. Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja 

skonsolidowana wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko 

żyjących ptaków) 

3. Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) 

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 353 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicze i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1073) 
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10. Ustawa z dnia z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1161  

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) 

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446 z późn. zm.) 

13. Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000 r. (Dz. Urz. UE L 

327 z 22.12.2000 r.), (Ramowa Dyrektywa Wodna) 

14. Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z dnia 22 lipca 1992 r. z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1713) 

16. Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie 

tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52 poz. 315) 

20. Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie Chełmskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

21. Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Chełmskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. Nr 69 poz. 1287) 

22. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobromyśl PLH060033, Dz. 

U. Woj. Lubelskiego z dnia 30.12.2014 r. poz. 4684 

Wytyczne do sporządzania prognozy oddziaływania projektowanych dokumentów na środowisko: 

23. Podręcznik do Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko dla polityki spójności na lata 2007-

2013, Luty 2006 roku, Sieć na rzecz Ekologizacji Programów Rozwoju Regionalnego: 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/349d540091239aeef7b1492af0294cce.pdf 

24. A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive Practical guidance on applying 

European Directive 2001/42/EC “on the assessment of the effects of certain plans and programmes on 

the environment”, September 2005, Scottish Executive Welsh Assembly Government, Department of 

the Environment, Northern Ireland, Office of the Deputy Prime Minister: London 

25. Practical guidance on applying European Directive 2001/42/EC “on the assessment of the effects of 

certain plans and programs on the environment”, September 2005, Scottish Executive Welsh Assembly 

Government Department of the Environment, Northern Ireland  

26. Development of Strategic Environmental Assessment (SEA) Methodologies for Plans and Programs in 

Ireland (2001-DS-EEP-2/5) Synthesis Report Prepared for the Environmental Protection Agency by 
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ERM Environmental Resources Management Ireland Limited 

http://www.epa.ie/downloads/advice/ea/epa_development_methodology_sea_synthesis_report.pdf   

27. The Appropriate Assessment of Spatial Plans in England, A guide to why, when and how to do it, The 

Royal Society for the Protection of Birds, August 2007: http://www.seit.ee/failid/470.pdf 

28. Implementation of SEA Directive (2001/42/EC): Assessment of the Effects of Certain Plans and 

Programmes on the Environment Guidelines for Regional Authorities and Planning Authorities, 

November 2004, Government of Ireland: 

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,1616,en.pd

f  

29. Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on 

the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC, November 2001, European 

Commission: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_e

n.pdf  

1.6 Wykorzystane materiały 

Autorzy sporządzili prognozę na podstawie materiałów udostępnionych przez zespół planistyczny, urząd 

gminy, w tym opracowanie ekofizjograficzne oraz informacji ogólnie dostępnych na stronach 

internetowych. Poniżej zaprezentowano wykaz tych materiałów. 

Dokumenty na poziomie lokalnym: 

1. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Siedliszcze, Multiconsult Polska Sp. z o. o., Warszawa, 2016 r. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Siedliszcze przyjęte uchwałą nr II/7/02 

Rady Gminy Siedliszcze z dnia 11 grudnia 2002 r., zmienione uchwałą nr XIX/120/08 Rady Gminy 

Siedliszcze z dnia 15 października 2008 r., zmienione uchwałą nr XXI/127/2012 Rady Gminy Siedliszcze 

z dnia 14 listopada 2012 r., zmienione uchwałą nr V/18/15 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 12 marca 

2015 r. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, Uchwała Nr 

XXV/207/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r.  

4. Gminna Ewidencja Zabytków, Załącznik do Zarządzenia nr 8/2013 Wójta Gminy Siedliszcze z dnia 

8 lutego 2013 r. 

5. Program Ochrony Środowiska dla gminy Siedliszcze (2004 – 2015), Siedliszcze, 2004 r. 

6. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie: „Delimitacja parków kulturowych do 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego” 2006 rok oraz „Ocena aktualności 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Delimitacja parków kulturowych” 

2005 r. 

7. Rejestry form ochrony przyrody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

8. Strategia Rozwoju Gminy Siedliszcze 

(http://www.siedliszcze.pl/ftp/Strategia%20Rozwoju%20Gminy%20Siedliszcze.pdf) 

9. Soszyński D. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu wzniesień Pagórów Chełmskich w świetle gminnych 

dokumentów planistycznych”, człowiek i Środowisko 35 (3-4) 2011, s. 51-66 

10. Śleszyński P., 2007, Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski, w: „Znaczenie badań 
krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę 
urodzin i 45-lecia pracy naukowej” Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2007, 
s. 697-714. 
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11. SDF'y - Standardowe Formularze Danych (http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000) 

12. Wyniki oceny jakości powietrza województwa lubelskiego za 2014 r., WIOŚ w Lublinie 

(http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/strona-1/ocena-jakosci-

powietrza/WIOS_Lublin_jakosc_powietrza_2014.pdf) 

13. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych GZWP nr 407 

(Chełm – Zamość), 1996. (oprac. H. Zezula, W. Pietruszka, M. Kopacz). Przeds. Geol. POLGEOL 

w Warszawie. Zakład w Lublinie, Lublin 

Dokumenty na poziomie regionalnym: 

14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r. (opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2015r., poz. 5441) 

(http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1002592) 

15. Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego, Biuro planowania Przestrzennego w Lublinie 

(http://www.bpp.lublin.pl/pzpwl/2015/ekofizjografia.html)  

16. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Uchwała 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. 

17. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmskiego - aktualizacja na lata 2009 - 2012 z 

perspektywą do roku 2016: 

https://spchelm.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/POS_powiat_chelmski_aktualizacja.pdf 

18. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008 - 2015 z perspektywą do roku 2020, Chełm 2014 

r.: http://www.powiat.chelm.pl/dokumenty/Aktualizacja%20Strategii%20rozwoju%20powiatu.pdf 

19. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 

2019 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/398/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.: 

http://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/POS_lubelskie_z_nr_Uchwaly.pdf  

20. Projekt programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 

roku 2023: 

http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/Ekologia/2016/aktualizacja_POS/POS_16_09_2016.p

df  

21. Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z 2013 r.: 

http://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0POP_strefa_lubelska.pdf  

22. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza 

aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg z 2014 r.: 

http://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Program_Ochrony_Srodowiska_przed_Halasem_dla_woj._lu

belskiego.pdf  

Dokumenty na poziomie krajowym: 

23. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Warszawa 2008 r.  

24. Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 

25. Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) 

26. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 

2014-2020 
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27. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 

28. Program Wodno-Środowiskowy Kraju 

29. Plany Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

30. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze dorzecza Wisły 

31. Aktualna wersja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

32. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 - projekt 

33. Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych 

na terenach nizinnych (projekt programu) 

34. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

35. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

36. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 

37. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 

38. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r. 

39. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014 

40. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (z 13.07.2010 r.) 

41. Krajowa Polityka Miejska 2023 

42. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (projekt z 2015 r.) 

43. Strategia Polityki Zdrowotnej na lata 2014-2020 

Dokumenty na poziomie międzynarodowym: 

44. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu - KOM(2010) 2020 wersja ostateczna  

45. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 r. - KOM(2011) 244 wersja ostateczna 

46. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu - COM(2013) 216 wersja ostateczna 

47. BIAŁA KSIĘGA. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania. Bruksela, dnia 1.4.2009 

KOM(2009) 147 wersja ostateczna 

48. Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby - KOM(2006) 231 

wersja ostateczna 

49. Program działań w zakresie środowiska do 2020 r. - "Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń 

naszej planety" - Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 

r. (Dz.U. L 354/171 z 28.12.2013) 

50. Plan ochrony zasobów wodnych Europy - COM(2012) 673 wersja ostateczna 
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51. Blueprint to Safeguard Europe’s waters (water Blueprint) 

52. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 

2002 nr 184 poz. 1532) 

53. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz.U. 1978 nr 7 

poz. 24, z późn. zm.) 

54. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w 

Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263, z późn. zm.) 

55. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 

2006 nr 14 poz. 98) 

56. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu 

dnia 16 listopada 1972 r. (Dz.U. 1976 Nr 32 poz. 190) 

57. Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 

października 1985 r. (Dz.U. 2012 poz. 210) 

58. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La 

Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz.U. 1996 nr 120 poz. 564) 

Inne materiały pomocnicze:  

59. Dudek W., „Dopuszczalne poziomy hałasu, a plany zagospodarowania przestrzennego”. Materiały 

ZSZZW, Wisła 2008 r. 

60. Florkiewicz E., “Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych”, 

kwartalnik Problemy Ocen Środowiskowych 

61. Jędrośka J., „Ocena strategiczna w Polsce: odrębna procedura czy integralna część procesu 
planowania? Obowiązująca regulacja prawna w świetle doświadczeń z oceną strategiczna Narodowego 
Planu Rozwoju”, Jęndrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, 
Wrocław- Kraków- Toruń: 
http://archive.rec.org/REC/programs/environmentalassessment/pdf/Poland-SEAiNPR.pdf 

62. Kistowski Mariusz, Pchałek Marcin, „Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy 

ekologicznych”, Warszawa, 2009 r. 

63. Komisja Europejska, DG Środowisko, „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na 

obszary Natura 2000”, Listopad 2001 r., Impacts Assessment Unit, School of Planning, Oxford Brookies 

University 

64. Niewiadomski. Z., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wydanie 3, Warszawa 

2006 r. 

65. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym” pod redakcją 

Romana Bednarka, Poznań, Polska 2012 r. 

66. "Poradnik dotyczący uwzględniania problematyki  zmian klimatu i różnorodności biologicznej w 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko", ISBN 978-92-79-29016-9, Unia Europejska, 2013: 

http://sdr.gdos.gov.pl/Documents/OO%C5%9A/bio-clia_SEA_2015.pdf   
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2 Informacje o zawartości i głównych ustaleniach projektu planu oraz jego 
powiązaniach z innych dokumentami 

2.1 Ustalenia projektu planu 

Projekt planu w obszarze objętym ETAPem 1 zakłada przeznaczenie poszczególnych terenów na 

następujące funkcje. 

Tabela 2.1 Ustalenia terenów w projekcie planu 

Teren oznaczony 
symbolem Objaśnienie 

U-1 Teren zabudowy usługowej 

P-1 Teren obiektów związanych z zakładem górniczym i eksploatacją złoża 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu planu. 

W granicach ETAPu 1 dominuje teren określony symbolem P-1. W północnej części znajduje się ponadto 

fragment terenu o symbolu U-1. 

Poniżej przedstawiono rysunek z granicami poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu, z 

uwzględnieniem granic ETAPu 1. 
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Rysunek 2-1 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik  
z wyodrębnionym obszarem Etapu 1 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu planu. 

Przedmiotowy teren jest aktualnie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/69/04 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 25 lutego 2004 r. ogłoszonym w Dz. U. 

Woj. Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2004r., Nr 69, poz. 1240. Obowiązujący plan obejmuje cały teren 

gminy Siedliszcze w jej granicach administracyjnych. Był on wielokrotnie zmieniany. Zmiany dotyczyły 

fragmentów obszaru gminy.  

W aktualnie obowiązującym planie, w przeważającej części teren objęty analizami w ramach niniejszej 

prognozy, przeznaczony jest na cele upraw rolnych z możliwością lokalizowania zabudowy zagrodowej. 

Jedynie w południowej części wyznaczony jest teren o przeznaczeniu: 

• MR6 - zabudowa zagrodowa, 

• U1 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, usługi nieuciążliwe. 

ETAP 1 
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Rysunek 2-2 Fragment rysunku z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon wsi Kulik, ze 
wskazaniem obszaru  ETAPu 1 

 

Źródło: Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku. 

Od strony wschodniej, południowej i zachodniej tereny objęte są tym samym obowiązującym planem 

przyjętym w 2004 roku, o którym mowa powyżej. Tereny sąsiednie także są przeznaczone na cele upraw 

rolnych. Niewielkie fragmenty są przeznaczone na zabudowę typu zagrodowego.  

Od strony północnej zaś występują obszary należące do gminy Cyców. Tereny te objęte są miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców, przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Cycowie 

Nr XXVIII/173/01 z dnia 16 listopada 2001 roku (ze zmianą par. 9 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Cyców 

Nr II/15/06 z dnia 30 listopada 2006 roku). Zgodnie z ustaleniami tego planu, w części przy granicy z gminą 

Siedliszcze, obowiązują zapisy dotyczące jednostki strukturalnej E3 - Sewerynów: 

1. Przeznaczenie terenu: Zabudowa zagrodowa wsi Sewerynów. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

- Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej modernizacji i wymiany. 

- Możliwość lokalizacji: 

• nowych gospodarstw (zagród rolniczych), 

• budynków jednorodzinnych dla nierolników - zatrudnionych w wiejskich obiektach 

obsługi (np. nauczyciele, sprzedawcy), 

• nieuciążliwych dla otoczenia usług komercyjnych w zakresie handlu, rzemiosła, 

gastronomii, 

• wysokość budynków mieszkalnych - parterowe z użytkowym poddaszem, kąt 

nachylenia połaci dachowej 30° - 45°. 

ETAP 1 
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2.2 Powiązania z innymi dokumentami 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstał w oparciu o dokumenty strategiczne 

i planistyczne opracowane na szczeblu gminy.  Dokumenty te zaś uwzględniają cele i kierunki  zawarte 

w innych dokumentach wyższych szczebli (powiatu                     województwa                     kraju). 

Za najistotniejsze uznano Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty 

w 2015 roku, a także Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 

2030 r.), Strategię Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008 - 2015 z perspektywą do roku 2020 oraz 

Strategię Rozwoju Gminy Siedliszcze. Na etapie oceny studium obejmującego ten obszar, stwierdzono 

zgodność ustaleń z powyższymi dokumentami.  

Projekt planu wpisuje się w szczególności w potrzebę rozwoju obszaru funkcjonalnego, jakim jest 

Łęczyńsko-chełmski okręg górniczo-energetyczny, którego kierunki rozwoju zostały określone w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. W strategii rozwoju województwa 

lubelskiego, w ramach celu 4.5 jednym z kierunków działań jest "Wspieranie działań na rzecz 

podejmowania i rozwijania racjonalnej eksploatacji zasobów kopalin mogących mieć szczególny wpływ na 

rozwój i zmianę struktury gospodarczej województwa (np. gaz, węgiel)", co nawiązuje do kierunków 

zaplanowanych w studium gminy Siedliszcze i analizowanym projekcie planu. Ustalenia zawarte 

w projekcie planu umożliwiające w przyszłości eksploatację złoża węgla kamiennego mogą przyczynić się 

do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców gminy, a także pośrednio osiągnięcia 

celu, jakim jest przełamywanie niekorzystnych efektów przygranicznego położenia regionu (cel 4.4 

w strategii rozwoju województwa lubelskiego) poprzez utworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 

gminy i terenów sąsiednich. Ponadto, ustalenia analizowanego projektu planu wpisują się w cele określone 

w priorytecie 1 w strategii rozwoju powiatu chełmskiego, dotyczące wykorzystania istniejących zasobów 

naturalnych. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia cele i kierunki zawarte 

w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze 

przyjętym Uchwałą Nr XXV/207/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z 28 marca 2017 r.  

Na poniższym rysunku wskazano wyrys "Kierunki zagospodarowania" ze studium dla fragmentu objętego 

projektem planu. 
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Rysunek 2-3 Fragment rysunku "Kierunki zagospodarowania" Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Siedliszcze ze wskazaniem obszaru ETAPu 1 

  

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze - fragment dla 

obszaru wsi Kulik - dokument przyjęty uchwałą z dnia 28 marca 2017 r. 

Legenda: 

PG/PU - strefa zakładu górniczego, tereny produkcyjne i usługowe 

 

Cele ochrony środowiska i zgodność z nimi przedmiotowego projektu planu zostały przedstawione 

w załączniku T.2.

ETAP 1 
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3 Uwarunkowania środowiskowe 

3.1 Uwarunkowania środowiskowe, w tym aktualny stan środowiska 

Uwarunkowania środowiskowe zostały przedstawione w załączniku T.1. Tam, gdzie to uznano za istotne, 

uszczegółowiono informacje dotyczące obszaru objętego ETAPem 1. 

3.2 Istniejące problemy ochrony środowiska 

Na podstawie analizowanych dokumentów, wizji lokalnych i opracowań szczegółowych, w tym 

opracowania ekofizjograficznego oraz konsultacji przeprowadzonych z pracownikami Urzędu Gminy 

Siedliszcze stwierdza się, że na analizowanym obszarze nie występują istotne problemy natury 

środowiskowej. Aktualny sposób zagospodarowania nie generuje istotnych, uciążliwych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi.  

Warto zaznaczyć, że we wschodniej części terenu objętego planem, w obrębie obszaru ETAPu 1 nastąpiło 

lokalne przekształcenie terenu. Jest to teren w rejonie wsi Kulik, na wschód od drogi nr 839. Było to 

najprawdopodobniej wyrobisko piasku. Po zakończeniu eksploatacji, teren wyrobiska został zasypany skałą 

płonną i zrekultywowany w kierunku rolnym. Obecnie jest to teren płaski, obsiany trawą. 

W opracowaniu ekofizjograficznym dla gminy Siedliszcze z 2016 roku stwierdzono, że głównymi 

problemami natury środowiskowej występującymi na terenie gminy są: 

• melioracja  w  obrębie  obszarów  podmokłych  prowadząca  do  obniżeń  poziomu wód gruntowych,  

• dzikie wysypiska śmieci,  

• nieracjonalne  nawożenia  pól  poprzez  stosowanie  nadmiernej  ilości środków ochrony roślin,  

• uszkodzenie drzewostanów sosnowych przez szkodnika wtórnego - Kornik ostrozębny – gatunek 

chrząszcza zaliczany do ryjkowcowatych, 

• zagrożenie pożarowe spowodowane czynnikami antropogenicznymi i przemysłowymi, 

• odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do ziemi lub do wód powierzchniowych,  

• zagospodarowanie terenu i zabudowa w oderwaniu od miejscowej tradycji, 

• rozproszenie zabudowy wiejskiej – dotyczy to przede wszystkim wsi Chojno Nowe i Chojno Stare. 

Mając na uwadze aktualny stan środowiska i sposób zagospodarowania można uznać, że wyżej 

wymienione problemy nie dotyczą rozpatrywanego terenu. 

3.3 Potencjalne zmiany stanu środowiska przyrodniczego w przypadku braku realizacji 
projektu planu - trendy zmian w wariancie „0” 

Przeanalizowano kierunki i natężenie potencjalnych zmian, jakie mogłyby mieć miejsce w środowisku, 

gdyby użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego zmianą nie uległo zmianom, w stosunku do stanu 

istniejącego w trakcie sporządzania niniejszej prognozy. Mogłoby to mieć miejsce w przypadku 

niepodejmowania zmian przewidzianych w projekcie ocenianego dokumentu (planu).  

W przypadku braku przyjęcia projektu planu, nadal obowiązywałby miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego z 2004 roku. Z uwagi na to, że aktualny sposób użytkowania odpowiada ustaleniom 
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kierunków zagospodarowania określonych w obowiązującym planie, przy ocenie wariantu „0” skupiono się 

na potencjalnych zmianach w stosunku do stanu istniejącego w rzeczywistości.  

Na analizowanym obszarze nie występują obecnie tendencje rozwojowe, które mogłyby prowadzić do 

istotnych przekształceń środowiska przyrodniczego. W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego 

planu, analizowany teren byłby najprawdopodobniej nadal terenem głównie upraw rolnych. Z uwagi na 

fakt, że w południowej części analizowanego terenu przeważają gleby o wysokiej przydatności rolniczej, 

można się spodziewać, że grunty te byłyby, jak aktualnie, użytkowane rolniczo. W części północnej, z uwagi 

na występowanie gruntów o mniej korzystnych uwarunkowaniach pod względem zarówno klas 

bonitacyjnych gleb, jak i uwarunkowań geoinżynierskich, można się spodziewać, że grunty te będą 

pozostawione jako nieużytki. W przyszłości można też przewidywać rozwój zabudowy zagrodowej, 

zwłaszcza wzdłuż dróg stanowiących granice analizowanego terenu.    

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik w gminie Siedliszcze 

- ETAP 1 

Gmina Siedliszcze 
 

str. 24 
 

 

4 Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań ustaleń projektu 
planu na środowisko 

4.1 Wstęp 

Ocenę przewidywanych znaczących oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko przedstawiono 

w postaci tabeli (Tab. 4.2), odnoszącej się do poszczególnych komponentów środowiska. Stosowano 

następujące nazewnictwo: 

Tabela 4.1 Objaśnienia do tabeli 

Cecha oddziaływania Objaśnienie 

Charakter oddziaływań 
Bezpośrednie 

Pośrednie 

Skala 
Negatywne 

Pozytywne 

Częstotliwość 
Krótkoterminowe, średnioterminowe, 

długoterminowe 

Czas trwania Chwilowe, stałe 

Brak wpływu lub wpływ nieistotny Wpływ pomijalny  

Potencjalne oddziaływanie trudne do oszacowania  lub 
oddziaływania mogą być i pozytywne i negatywne 

? 

Siła oddziaływań 
Słabe 

Silne 

Źródło: Opracowanie własne. 

Plan miejscowy jest podstawowym dokumentem planistycznym ustalającym przeznaczenie terenu na 

terenie gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala ramy realizacji przedsięwzięć na 

jego terenie. Przyjęto założenie, że na danym terenie objętym planem docelowo powstanie 

zainwestowanie zgodnie z jego ustaleniami. 

Założono, że przedsięwzięcia na terenie objętym planem będą realizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska i w razie potrzeby zostaną poddane ocenie 

oddziaływania na środowisko lub na obszary Natura 2000. Przyjęto, że procedura ocen oddziaływania na 

środowisko i na obszary Natura 2000 zapewni zastosowanie właściwych rozwiązań, a w przypadku 

znaczących negatywnych oddziaływań, zwłaszcza na obszary Natura 2000, zastosowane zostaną środki 

przewidziane prawem zgodnie z ustawą OOŚ oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Wszystkie oceny w poniższej tabeli uwzględniają potencjalną kumulację oddziaływań rozpatrywanego 

planu i sąsiednich planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania oraz niezmienianych 

planów obowiązujących. 
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Tabela 4.2  Tabela zidentyfikowanych potencjalnych oddziaływań 

Oznaczenie 

terenu 

zgodnie z 

projektem 

planu 

Przeznaczenie 

zgodnie z 

propozycją mpzp 

Dotychczasowe 

zagospodarowania 
Możliwe/prawdopodobne 

zmiany w środowisku 

Wpływ na 

różno- 

rodność 

biologiczną 

Wpływ na 

zwierzęta 

(dziko żyjące) 

Wpływ na 

rośliny 
Wpływ na wody 

powierzchniowe Wpływ na wody podziemne Wpływ na 

powietrze 

Wpływ na 

powierzchnię ziemi, w 

tym gleby 

Wpływ na 

krajobraz 
Wpływ na 

klimat 

Wpływ na 

zasoby 

naturalne 

Wpływ na 

zabytki 

Wpływ na 

dobra 

materialne 

Wpływ na 

ludzi 

U-1 Tereny zabudowy 

usługowej 
Tereny rolne, 

nieużytki 

Znaczące zmiany w 

sposobie użytkowania 

związane z planowanym 

przeznaczeniem 

Pośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Pośrednie, Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośred-

nie, 

Pośrednie, 

Chwilowe, 

Krótkotrwałe, 

Negatywny 

Pośrednie, 

Stały, 

Długo-

trwały, 

Negatywny 

Pośredni, 
Chwilowy/ 

Stały, 

Krótkotrwały/ 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, Stały, 

Krótkotrwały/ 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Wpływ 

pomijalny 
Wpływ 

pomijalny 
Wpływ 

pomijalny 

Pośredni, 

Stały, 

Długotermi

-nowy, 

Pozytywny 

Pośredni, 

Stały, 

Długotermino

-wy, 

Pozytywny / 

Negatywny 

P-1 

Teren obiektów 

związanych z 

zakładem 

górniczym i 

eksploatacją złoża 

Teren rolny, z 

lokalnymi 

zadrzewieniami, 

sporadycznie 

występująca 

zabudowa typu 

zagrodowego 

Zdecydowane 

przekształcenie  

powierzchni, pokrywy 

roślinnej, gleb, przestrzeni 

biologicznie czynnej 

Pośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Pośrednie, Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośred-

nie, 

Pośrednie, 

Chwilowe, 

Krótkotrwałe, 

Negatywny 

Pośrednie, 

Stały, 

Długo-

trwały, 

Nega-

tywny 

Pośredni, 
Chwilowy/ 

Stały, 

Krótkotrwały/ 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, Stały, 

Krótkotrwały/ 

Długotrwały, 

Negatywny 

Bezpośredni, 

Stały, 

Długotrwały, 

Negatywny 

Wpływ 

pomijalny 

Pośredni, 

Stały, 

Długotrwa-

ły 

Wpływ 

pomijalny 

Pośredni, 

Stały, 

Długotermi

-nowy, 

Pozytywny 

Pośredni, 

Stały, 

Długotermino

-wy, 

Pozytywny / 

Negatywny 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 
  
 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik w gminie Siedliszcze 

- ETAP 1 

Gmina Siedliszcze 
 

str. 26 
 

4.2 Opis istotnych oddziaływań  

Wpływ na różnorodność biologiczną  

Obszar objęty zmianą planu jest to typowy obszar niewyróżniający się cechami przyrodniczymi od terenów 

sąsiednich. Teren ten jest przekształcony przez człowieka, część wykorzystywana jest pod uprawy, część 

pozostawiona jest jako nieużytki. Nie występują tu korytarze migracji ponadregionalne, regionalne, ani 

lokalne. Jedynie północna część terenu objętego planem znajduje się w obrębie Chełmskiego OChK. 

Pod względem potencjału środowiskowego, jest to teren o niskim, a na większości obszaru nawet o bardzo 

niskim potencjale środowiska. Inne tereny występujące w regionie, także te objęte formami ochrony 

przyrody, cechują się zdecydowanie wyższym potencjałem środowiskowym. Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej opisano w załączniku T1. Obszary zlokalizowane w północnej części terenu mają nieco 

wyższy potencjał środowiska, niż te zlokalizowane na południu.  

Pod względem powierzchni projekt planu ustala na analizowanym obszarze teren o nieuciążliwej funkcji 

usługowej (U-1) oraz teren obiektów związanych z zakładem górniczym i eksploatacją złoża (P-1). 

Realizacja zapisów planu wpłynie na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, co zostało bardziej 

szczegółowo opisane w rozdziale dotyczącym wpływu na rośliny.  

Wniosek: Zmiany przeznaczenia terenu nie będą miały istotnego wpływu na różnorodność biologiczną 

analizowanego terenu, gdyż obecnie obszar ten nie cechuje się wysokim stopniem bioróżnorodności. 

Nie stanowi on także istotnych węzłów, ani korytarzy migracji w regionie. 

 Wpływ na zwierzęta (dziko żyjące) 

Według danych z inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że teren ten nie stanowi obszaru szczególnie cennej 

ostoi zwierząt. Są to typowe tereny wiejskie z mozaiką pól, nieużytków oraz pojedynczymi drzewami 

i krzewami występującymi w północnej części. W obrębie tego obszaru występują powszechnie spotykane 

gatunki zwierząt. Występowanie zwierząt ma charakter okresowy i jest związany z ich tymczasowym 

żerowaniem. Przeznaczenie terenów w projekcie planu może spowodować utratę części żerowisk, jednak 

nie będzie to miało istotnego znaczenia wobec zbliżonych walorów obszarów przyległych.  

Odsunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w obrębie terenów U-1 i P-1 będzie stanowiło dodatkowy 

bufor od terenów intensywnie zagospodarowanych. 

Wniosek: Zmiany przeznaczenia terenu nie będą miały istotnego wpływu na zwierzęta. 

Wpływ na rośliny  

Powierzchnia biologicznie czynna w większości obszarów zostanie znacznie zmniejszona: 

• U-1 (tereny zabudowy usługowej) dopuszcza minimalną wartość wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej w granicach działki budowlanej na poziomie 50%, 

• P-1 (obiekty związane z zakładem górniczym i eksploatacją złoża) dopuszcza minimalną wartość 

wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej na poziomie 10%, 

Wpływ ten będzie w różnym stopniu w zależności od przeznaczenia terenu. W części północnej 

zaplanowano teren U-1 z minimalną powierzchnią biologicznie czynną na poziomie 50%, a więc 

potencjalny ubytek terenów biologicznie czynnych będzie obejmował nie więcej niż połowę powierzchni 

tego terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona dla terenu U-1 odsunięta miejscami na odległość 

około 50 m od terenów leśnych będzie stwarzać bufor, w  obrębie którego nie będzie można lokalizować 

budynków. 
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Największy wpływ dotyczył będzie terenu w części środkowej, gdzie zaplanowano teren P-1 z minimalną 

powierzchnią biologicznie czynną na poziomie 10% (większa część obszaru objętego ETAPem 1 planowana 

jest jako teren o tym przeznaczeniu). Obecnie teren ten prawie w całości stanowi teren biologicznie 

czynny, poza pojedynczymi zabudowaniami typu zagrodowego. Przeprowadzone badania nie wykazały 

występowania na tym terenie żadnych rzadkich, ani chronionych gatunków grzybów, ani roślin 

naczyniowych. Na obszarze tym nie występują także płaty siedlisk ujętych w załączniku I do Dyrektywy 

Siedliskowej. Zadrzewienia występują sporadycznie, nie ma tu zwartych kompleksów leśnych. Docelowe 

zagospodarowanie tego terenu zgodnie z ustaleniami planu będzie więc prowadziło do konieczności 

usunięcia roślinności (roślinność niska, w tym roślinność przeznaczona pod uprawy) oraz wierzchniej 

pokrywy glebowej na większości tego terenu, jednak potencjalna strata będąca wynikiem likwidacji 

pokrywy roślinnej nie będzie miała istotnego wpływu na bioróżnorodność oraz cenne siedliska  

występujące poza obszarem planu. 

Na terenie P-1 powierzchnia biologicznie czynna pozostanie głównie na jego obrzeżach, odsunięcie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy będzie gwarantowało pozostawienie pasa terenu wolnego od budynków. 

Takie zapisy ustalone w planie spowodują utworzenie bufora pomiędzy terenem intensywnej zabudowy 

i zagospodarowania w obrębie P-1, a terenami sąsiednimi, w tym terenem objętym Chełmskim OChK. 

Wniosek: Zmiany przeznaczenia terenu nie będą miały istotnego wpływu na roślinność występującą na tym 

obszarze. 
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Wpływ na zasoby i jakość wód powierzchniowych  

Większość analizowanego obszaru leży w obrębie zlewni JCWP Świnka bez dopł. spod Kobyłki 

(RW20001724569). Jest to naturalna część wód, której stan ekologiczny określony został jako słaby (celem 

jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz możliwość migracji organizmów wodnych), a stan 

chemiczny jako dobry (celem jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego). Ogólny stan tej części wód 

określono jako zły. W PGW dla tej jednolitej części wód zastosowano odstępstwo – przedłużenie terminu 

osiągnięcia celu z braku możliwości technicznych – do roku 2027. Przyczyną jest presja rolnicza, której 

ograniczenie wymaga czasu na wdrożenie zaplanowanych działań minimalizujących.  

Samo posadowienie obiektów budowlanych oraz uszczelnienie gruntów zgodnie z przeznaczeniem terenu 

nie wpłynie na ograniczenie osiągnięcia wyżej wymienionego celu. Natomiast w przypadku podjęcia 

eksploatacji pokładów węgla kamiennego i potencjalnego zrzutu wód z odwodnienia górotworu do Świnki-

-   analizowana część wód może być zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia tego celu.  

Na etapie raportu OOŚ konieczne będzie dokładne przeanalizowanie wpływu na możliwość osiągnięcia 

celu także innych JCW, na które inwestycja może mieć wpływ. 

W projekcie planu wyprzedzająco uwzględniono „zakaz odprowadzania wód kopalnianych bezpośrednio do 

cieków powierzchniowych, bez uprzedniego przetrzymania w osadnikach wód dołowych, do czasu kiedy 

parametry wód zrzucanych w zakresie zawartości zawiesiny będą spełniały wartości określone w 

pozwoleniu wodno-prawnym zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w takiej ilości, aby zawartość chlorków i 

siarczanów poniżej ich zrzutu była niższa od dopuszczonej w pozwoleniu wodno-prawnym zgodnie z 

przepisami odrębnymi”. 

Ponadto północno zachodni kraniec obszaru, leży w granicach zlewni JCWP Mogilnica (RW20001724529). 

Jest to naturalna część wód, której stan ekologiczny i chemiczny określony został jako dobry. Ogólny stan 

tej części wód również określono jako dobry. Celem jest utrzymanie tego stanu wód.  

Obecnie głównym zagrożeniem, dla jakości wód powierzchniowych jest nieuporządkowana gospodarka 

ściekowa, niewłaściwa gospodarka odpadowa oraz zanieczyszczenia i eutrofizacja pochodząca z 

prowadzenia działalności rolniczej. W projekcie planu zawarto odpowiednie zapisy, które w momencie 

zmiany obecnego sposobu zagospodarowania terenu będą chronić wody powierzchniowe przed 

zanieczyszczeniem. Zapisy te dotyczą między innymi: 

• zasad właściwego odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych, 

• zasad właściwego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z zachowaniem norm określonych 

w przepisach odrębnych,  

• podczyszczania retencjonowanych wód opadowych oraz roztopowych przed wprowadzaniem ich do 

wód powierzchniowych i do ziemi. 

Obszar opracowania nie jest zagrożony wystąpieniem powodzi. 

Na terenie objętym zmianą mpzp nie ma zlokalizowanych żadnych istotnych zbiorników wodnych, 

a jedynie niewielkie oczka wodne o powierzchni nieprzekraczającej 650m
2
, które są kopane przez 

właścicieli gruntów.  
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Na analizowanym obszarze nie występują torfowiska. Zidentyfikowano obszary podmokłe, które według 

danych z BDOT
2
 zajmują łączną powierzchnię około 31 850 m

2
 – są to głównie lokalne obniżenia terenu. 

Nie stanowią one cennych siedlisk z punktu widzenia występowania gatunków chronionych. Ponadto, w 

północnej części planu zidentyfikowano tereny o potencjalnie niekorzystnych warunkach budowlanych, 

określone na podstawie Mapy Geośrodowiskowej Polski. Docelowe zagospodarowanie terenu zgodnie 

z przeznaczeniem określonym w projekcie planu może wpłynąć na likwidację terenów podmokłych w celu 

konieczności dostosowania gruntów do posadowienia budynków i innych obiektów budowlanych. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że na terenie U-1, w północnej części planu, gdzie występują tereny o mniej 

korzystnych warunkach, niż w pozostałej części obszaru objętego mpzp, pozostawiono minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 50%. Projektanci, którzy będą planowali sposób 

zagospodarowania poszczególnych nieruchomości w obrębie terenu U-1 uwzględnią występowanie 

terenów o mniej korzystnych warunkach geoinżynierskich najprawdopodobniej pozostawiając je w dużej 

części jako tereny biologicznie czynne z uwagi na koszty inwestycyjne, jakie wiązałyby się z dostosowaniem 

gruntu do odpowiednich warunków budowlanych. 

Wniosek: Przy zastosowaniu działań zapisanych w projekcie planu, zmiany przeznaczenia terenu nie będą 

miały istotnego wpływu na wody powierzchniowe na obszarze objętym projektem planu. Na etapie 

raportu OOŚ dla inwestycji polegającej na eksploatacji węgla kamiennego, konieczne będzie 

przeprowadzenie dowodu wynikającego z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zaproponowanie 

odpowiednich środków minimalizujących potencjalnie negatywny wpływ. 

Wpływ na zasoby i jakość wód podziemnych 

Zmiany projektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą znacząco 

oddziaływać na stan wód podziemnych, poprzez zmiany zasobów i jakości wód podziemnych.  

Na stan wód podziemnych będą miały wpływ czynniki o działaniu okresowym lub stałym: 

• Zasoby:  

⇒ ograniczenie powierzchni swobodnej infiltracji wód opadowych poprzez zwiększenie 

intensywności zabudowy i towarzyszących im powierzchni uszczelnionych, 

⇒ prowadzenie szerokich i długotrwałych odwodnień budowlanych, 

⇒ zmiany warunków wodnych w wyniku budowy systemów odwodnienia, 

⇒ intensywna eksploatacja wód podziemnych w okresie przed wykonaniem sieci wodociągowej.  

• Jakość wód podziemnych: 

⇒ naruszenie naturalnej izolacji warstwy wodonośnej głównego poziomu użytkowego (GPU) w 

wyniku prac budowlanych, 

⇒ budowa lokalnych instalacji do magazynowania ścieków, 

⇒ magazynowanie odpadów na powierzchni, 

⇒ zmiana lokalnych dróg krążenia wód podziemnych – silny drenaż warstwy przypowierzchniowej. 

Efekty oddziaływania na zasoby i jakość wód podziemnych zależą od okresu w jakim będą występowały 

powyżej wymienione czynniki. 

                                                                 
2
 Baza Danych Obiektów Topograficznych. 
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Oddziaływania krótkotrwałe przyjęto dla czynników, które będą występowały jedynie w okresie kilku lat. 

Do nich należą takie czynniki jak: 

• odwodnienia budowlane, prowadzone powierzchniowo (bez wykonania studni odwodnieniowych), 

• indywidualne zaopatrzenie w wody podziemne (do czasu wykonania wodociągu), 

• prowadzenie procesów budowlanych z wykopami naruszającymi naturalną izolację (ponowna 

odbudowa warunków poprzez zaizolowanie wykonanych obiektów budowlanych). 

Oddziaływania stałe przyjęto dla czynników, które będą występować w całym okresie obowiązywania 

mpzp i w wieloleciu. Do tych czynników należą: 

• zmiany warunków hydrogeologicznych w wyniku budowy systemów drenaży wokół obiektów 

budowlanych, 

• lokalna likwidacja warstwy izolacyjnej w stropie GPU, 

• wyłączenie z powierzchni swobodnej infiltracji obszarów zabudowanych i pokrytych szczelnymi 

powierzchniami (obiekty komunikacji, parkingi, place manewrowe i magazynowe). 

Sposoby oddziaływania na stan wód podziemnych poszczególnych czynników: 

• ograniczenie powierzchni swobodnej infiltracji wód opadowych poprzez zwiększenie intensywności 

zabudowy i towarzyszących im powierzchni uszczelnionych. Będzie miało głównie miejsce na 

obszarze wydzielenia U-1, w związku z intensywną zabudową usługową na rzecz mieszkańców i 

towarzyszącą projektowanej eksploatacji podziemnej oraz na obszarze wydzielenia P-1 

związanego bezpośrednio z planowaną eksploatacją podziemną. Budowa każdego nowego 

obiektu usługowego lub przemysłowego generuje dalsze zajęcie terenu pod sieć komunikacyjną, 

place magazynowe, parkingi i place manewrowe. Wyłączenie ze swobodnej infiltracji znacznych 

obszarów może istotnie wpłynąć na zasoby wód podziemnych GPU. 

Środki minimalizujące: zachowanie maksymalnie możliwej powierzchni czynnej dla infiltracji: 

zieleń użytkowa, parkingi wzmocnione kratami betonowymi lub ogrodowymi. Budowa instalacji 

odprowadzających wody opadowe z dachów bezpośrednio do gruntu (pale żwirowe, studnie 

chłonne, itp.), dla realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na etapie 

projektowania. 

• prowadzenie szerokich i długotrwałych odwodnień budowlanych w związku z zabudową 

o charakterze usługowym U-1 i przemysłowym P-1. Budowa obiektów infrastruktury (sieć 

energetyczna, wod.-kan., teleinformatyczna, gazowa) oraz obiektów budowlanych może 

powodować prowadzenie odwodnień na danym obszarze w okresie przekraczającym jeden sezon. 

Budowa obiektów zakładu górniczego o głębokim posadowieniu, w tym szybów, będzie wymagała 

prowadzenie głębokich i długotrwałych odwodnień, co spowoduje wytworzenie leja depresji na 

znacznym obszarze. To powoduje znaczące ograniczenie infiltracji (zasoby) oraz intensywny 

drenaż strefy przypowierzchniowej, sprzyjający migracji zanieczyszczeń powierzchniowych 

(komunalne, komunikacyjne, rolnicze) do wód podziemnych. 

Środki minimalizujące: wykonanie ujęć indywidualnych dla podmiotów gospodarczych oraz dla 

potrzeb zaopatrzenia w wodę innych podmiotów (np. kompleks obiektów mieszkaniowych) 

wymaga prowadzenia postępowania administracyjnego regulowanego ustawą z 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze tj opracowania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji  

hydrogeologicznych dla poszczególnych ujęć i uzyskania zatwierdzeń tych dokumentów przez 

właściwe urzędy nadzoru geologicznego. Eksploatacja ujęć jest regulowana ustawą z dnia 18 lipca 
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2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) i wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ nadzorujący gospodarkę wodną. Brak „dzikich” 

ujęć znacząco ogranicza oddziaływania na zasoby wód podziemnych. 

• naruszenie naturalnej izolacji warstwy wodonośnej głównego poziomu użytkowego (GPU) w wyniku 

prac budowlanych, obejmuje obiekty wymagające głębszego posadowienia oraz każdy obiekt 

budowany w rejonie występowania małych miąższości osadów czwartorzędowych. Dotyczy to 

także budowy infrastruktury: sieć energetyczna, wod.-kan., teleinformatyczna, gazowa, cieplna, 

itp.  

Środki minimalizujące: prowadzenie szczegółowych badań geologicznych i hydrogeologicznych na 

etapie projektowania obiektów i elementów infrastruktury. Lokalna budowa geologiczna może 

wymagać specjalnych sposobów likwidacji wykopów budowlanych, np. z odpowiednim 

zagęszczeniem nasypów, uszczelnieniem, itp. 

• budowa lokalnych instalacji do magazynowania ścieków (zbiorników bezodpływowych) z uwagi na 

brak instalacji kanalizacyjnych dotyczy głównie wydzielenia U-1. Z doświadczenia wiadomo, że ze 

względów ekonomicznych część zbiorników (głównie w obiektach mieszkalnych i gospodarstwach 

rolnych) z założenia wykonywana jest w sposób umożliwiający infiltrację ścieków do gruntu tj. 

rozszczelnionych. Infiltracja ścieków gospodarskich i komunalnych w istotny sposób wpływa na 

jakość wód podziemnych, gdzie brak dostatecznej sanitacji jest wskazywany jako jedno z 

głównych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.  

Środki minimalizujące: szczegółowy odbiór budowlany nowych zbiorników bezodpływowych oraz 

weryfikacja przez urząd gminy dowodów na regularny wywóz nieczystości płynnych 

z poszczególnych obiektów w istotny sposób ogranicza możliwość występowania nieprawidłowej 

eksploatacji zbiorników bezodpływowych na ścieki.  

• magazynowanie odpadów na powierzchni, dotyczy wydzieleń U-1 i P-1 (odpady przemysłowe). 

Czasowe magazynowanie odpadów poza przeznaczonymi do tego celu obiektami (silosy, 

magazyny, itp.) wymaga wykonania szczelnych powierzchni placu oraz lokalnej kanalizacji, 

posiadającej urządzenia służące do ochrony wód (separatory, piaskowniki, itp.).  

Środki minimalizujące: projektowanie i eksploatacja obiektów gospodarki odpadowej wymaga 

zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz uzyskania pozwoleń 

wodnoprawnych: w przypadku odprowadzania ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych 

oraz występowania substancji szkodliwych (np. węglowodory ropopochodne) w ściekach 

odprowadzanych do instalacji kanalizacyjnych innych podmiotów. W przypadku gospodarstw 

rolnych sposób magazynowania odpadów gospodarskich wymaga prowadzenia systematycznego 

nadzoru gminy i odpowiednich inspekcji. 

• ryzyko zmiany lokalnych dróg krążenia wód podziemnych występuje w obrębie wydzielenia P-1 i 

dotyczy etapu budowy obiektów zakładu górniczego. Silny drenaż warstwy przypowierzchniowej, 

może nastąpić w wyniku intensywnych odwodnień osadów czwartorzędu w trakcie budowy 

obiektów górniczych służących eksploatacji podziemnej (np. szyby). Lokalna zmiana dynamiki wód 

podziemnych może wpłynąć na intensywną infiltrację zanieczyszczeń ze źródeł już istniejących 

(rolnictwo, gospodarka komunalna) lub powstałych w przyszłości (usługi, przemysł). Sytuacja taka 

może potencjalnie wpłynąć na zasoby (trwałe obniżenie lustra wód podziemnych) oraz jakość wód 

podziemnych (zanieczyszczenie), tworząc nowe kierunki przepływu wód podziemnych. 

Środki minimalizujące: prowadzenie szczegółowych badań geologicznych i hydrogeologicznych na 

etapie projektowania obiektów i elementów infrastruktury zakładu górniczego oraz uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na etapie projektowania, pozwoli w istotny sposób ograniczyć 
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możliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk. Wyniki przeprowadzonych badań będą stanowić 

podstawę oceny wpływu na wody podziemne na etapie uzyskiwania wymaganych decyzji 

środowiskowych dla poszczególnych obiektów i narzucać nakazy. Projekty budowy 

poszczególnych obiektów oraz samo prowadzenie procesu budowlanego mogą wymagać 

zastosowania specjalnych zabezpieczeń np. prowadzenia robót ziemnych, likwidacji wykopów 

budowlanych, systemów rozsączania wód, itp., czego uwzględnienie w projekcie budowlanym 

umożliwi dostatecznie wczesne przeprowadzenie szczegółowych badań geologicznych 

i określenie warunków pozwoleń wodnoprawnych. 

Obszar objęty planem znajduje się w granicach JCWPd nr 90 (PLGW200090). Ogólny stan JCWPd 90 został 

oceniony jako dobry, ta część wód nie jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Obecnie 

użytkowanie terenu  JCWPd jest głównie rolnicze (77.14%). Ustalenia przedmiotowego planu mogą mieć 

wpływ na stan wód JCWPd nr 90, którego ograniczenie jest możliwe przy stosowaniu wyżej wymienionych 

środków minimalizujących. 

Z uwagi na potencjalną możliwość oddziaływania na stan wód podziemnych JCWPd nr 90, realizowanie 

przedsięwzięć wymagających szczególnego korzystania z wód podziemnych lub mogących oddziaływać na 

wody podziemne (np. odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów) na obszarze objętym zmianami, 

niezbędne jest prowadzenie monitoringu wód, w zakresie parametrów charakteryzujących oddziaływania 

na zasoby (np. wielkość poboru) oraz jakość wód podziemnych (analizy fizykochemiczne). Prowadzenie 

monitoringu wód podziemnych pozwoli na bieżącą regionalną ocenę wpływu realizowanych przedsięwzięć 

na stan wód, w tym szczególnie: rozdysponowania zasobów, zmiany dynamiki wód GPU, zanieczyszczenia 

wód podziemnych. GUPW oddzielony jest od piętra albsko-jurajskiego ponad 300 metrowej miąższości 

serią kredowych skał, praktycznie nieprzepuszczalnych. Ze względu na znaczą izolację pierwszego poziomu 

wodonośnego i głównego użytkowego poziomu wodonośnego od pięter wodonośnych odwadnianych 

przez planowaną kopalnię  należy stwierdzić, że odwodnienie kopalni nie będzie oddziaływać na 

PLGW200090.  

Wniosek: Obszar projektowanych zmian mpzp znajduje się bezpośrednio w granicach Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska. GZWP nr 407 prowadzi wody szczelinowo-porowe, a lokalnie 

szczelinowo-krasowe o wysokiej jakości i stanowi obszar objęty ochroną, jako zbiornik śródlądowy, 

zgodnie z ustawą Prawo wodne. Z uwagi na lokalną budowę geologiczną – brak dostatecznej izolacji w 

stropie warstwy wodonośnej, dla zabezpieczenia stanu wód podziemnych pod względem jakościowym i 

ilościowym niezbędne jest prowadzenie monitoringu poszczególnych realizowanych przedsięwzięć 

wymagających szczególnego korzystania z wód podziemnych lub mogących niekorzystnie oddziaływać na 

wody podziemne, w zakresie parametrów charakteryzujących potencjalne oddziaływania na zasoby i 

jakość wód.  

Obecnie trwa proces aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznych dla GZWP na terenie kraju i należy się 

spodziewać wprowadzenia szczególnych przepisów w zakresie ochrony wód, które będą musiały zostać 

uwzględnione w mpzp. 

Wpływ na powietrze 

Projekt planu wprowadza istotną zmianę związaną z przeznaczeniem terenów dotychczas użytkowanych 

rolniczo ze sporadycznie występującą zabudową typu zagrodowego, na tereny o bardziej intensywnym 

zagospodarowaniu. W obrębie ponad połowy powierzchni terenu objętego planem przewidziano 

przeznaczenie P-1 na cele obiektów związanych z zakładem górniczym i eksploatacją złoża. W północnej 

części planu teren U-1 został przeznaczony na cele usługowe.  

Przewiduje się, że obiekty związane z zakładem górniczym i eksploatacją złoża będą powodowały 

oddziaływania o charakterze negatywnym stanowiąc źródło emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 
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wprowadzanych do powietrza i mogą powodować obniżenie jakości powietrza. Przewiduje się, że w trakcie 

eksploatacji tego rodzaju obiektów mogą powstawać emisje do powietrza: 

• z systemu wentylacji kopalni wyprowadzającego gazy kopalniane, 

• ze spalania paliw w celu zabezpieczenia potrzeb cieplnych kopalni,   

• związane z transportem i składowaniem węgla, w tym z operacji przeładunku, prac na placu 

węglowym, transportu węgla, skały płonnej i ludzi, 

• związane z transportem i składowaniem odpadów górniczych, a także pomocniczymi pracami takimi 

jak prace budowlane w tym operacje spawania, prace budowlane i  remontowe oraz obsługa 

warsztatowa zakładu górniczego, 

• z maszyn i urządzeń zakładu górniczego. 

Rodzaj i wielkość emisji będzie zależała od rodzaju technologii, która będzie zastosowana w zakładzie 

górniczym i obiektach związanych z eksploatacją złoża oraz od wielkości wydobycia.  

W projekcie planu uwzględniono zapisy w zakresie ochrony powietrza zakazujące eksploatacji instalacji 

powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, powodujących przekroczenie standardów 

jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny, z wyjątkiem 

przekroczeń dopuszczonych w decyzji odpowiedniego organu, na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza atmosferycznego, w oparciu o przepisy odrębne. Dodatkowo nakazano stosowanie rozwiązań 

technologicznych lub sposobów gospodarowania zielenią, które będą minimalizowały emisje pyłu 

i eliminowały wpływ wiatrów na te emisję. 

Potencjalny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego będzie dotyczył również zwiększonego transportu 

samochodowego (głównie spaliny z samochodów ciężarowych) do obsługi obiektów związanych 

z zakładem górniczym i eksploatacją złoża. Zasięg ponadnormatywnych stężeń zależy od natężenia ruchu 

i nie przewiduje się, aby wykraczał poza teren objęty rozpatrywanym planem oraz trasę przewozu.  

Zmiana przeznaczenia terenów w północnej części planu z rolnych i łąk na tereny zabudowy usługowej 

nieuciążliwej U-1 będzie się wiązała z możliwością powstania nowych źródeł emisji do powietrza  z 

indywidualnych lub zbiorczych źródeł ciepła. Emisja ta będzie miała charakter okresowy z nasileniem w 

porze zimowej. 

Ponadto, w okresie realizacji planowanego zagospodarowania terenu nastąpi okresowe zwiększenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, związane z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów na 

place budowy.   

Wniosek: Przewiduje się, że największy wpływ na jakość powietrza atmosferycznego będzie miał sposób 

zagospodarowania w obrębie terenu P-1. Obiekty związane z zakładem górniczym i eksploatacją złoża będą 

powodowały oddziaływania o charakterze negatywnym stanowiąc źródło emisji zanieczyszczeń pyłowo-

gazowych wprowadzanych do powietrza i mogą powodować obniżenie jakości powietrza. Szczegółowo 

zostanie to określone w ramach procesu oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia. 

Wpływ na powierzchnię ziemi, w tym gleby 

Przewiduje się że wpływ na powierzchnię ziemi oraz gleby będzie znaczący.  

Docelowe zagospodarowanie terenów U-1 i P-1 wymagać będzie przygotowania powierzchni gruntu do 

posadowienia budynków i innych obiektów budowlanych. Ponadto, planowane przeznaczenie terenu 

będzie prowadzić do powstania dużych powierzchni szczelnych związanych z utratą powierzchni 

biologicznie czynnej. W północnej części planu, w obrębie terenu U-1 miejscami występują niekorzystne 
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warunki budowlane. Przystosowanie tego terenu do posadowienia obiektów budowlanych będzie 

wymagało dodatkowych prac geoinżynieryjnych. 

Niwelacje terenu nie powinny być znaczące z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu charakteryzujące 

się niewielkimi deniwelacjami. 

Na obszarze objętym planem w obrębie ETAPu 1 nie występują grunty rolne zaliczane do klas 

bonitacyjnych I-III.  

Potencjalnym zagrożeniem i źródłem zanieczyszczenia gleb może być niewłaściwie prowadzona 

gospodarka ściekowa oraz gospodarka odpadami. Plan zawiera jednak szczegółowe wytyczne odnośnie 

prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej, których przestrzeganie pozwoli uniknąć takich 

sytuacji. 

Ocenia się, iż proponowane zapisy planu są adekwatne do funkcji poszczególnych obszarów i znacząco 

zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia gleb.  

Wniosek: Zmiana planu, przy docelowym zagospodarowaniu, doprowadzi do konieczności ingerencji 

w powierzchnię ziemi i usunięcia wierzchniej warstwy gleb.  

Wpływ na krajobraz 

Biorąc pod uwagę obecne ukształtowanie terenu (teren prawie płaski) oraz ustalenia planu, ocenia się, że 

w wyniku planowanych zmian krajobraz w rejonie wsi Kulik zostanie w znacznym stopniu przekształcony. 

Będzie to dotyczyło większości terenu objętego planem, głównie terenów P-1 i U-1, gdzie nowa zabudowa 

dopuszczona zapisami planu w sposób znaczący spowoduje zmianę odbioru wizualnego przestrzeni.  

Na północy obszaru wraz z docelowym zagospodarowaniem będą mogły powstawać budynki usługowe, 

w tym obiekty handlowe, gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, wypoczynkowe, usług rzemiosła 

i działalności wytwórczej oraz usług transportu. Zabudowa nie będzie przekraczać 15 m wysokości. 

W centralnej części powstanie gęsta zabudowa obiektów związanych z zakładem górniczym i eksploatacją 

złoża. W obrębie terenu P-1 będzie mogła także powstać infrastruktura elektro-energetyczna, między 

innymi napowietrzne linie wysokiego napięcia. Maksymalna wysokość zabudowy w obrębie P-1 ustalona 

w planie wynosi: 25 m dla budynków oraz 90 m dla pozostałych obiektów i urządzeń związanych 

technicznie i technologicznie z przeznaczeniem terenu, w tym wież wyciągowych szybów wydobywczo-

wentylacyjnych. Będą to więc obiekty znacznie wyższe, niż na terenie U-1 i będą się w sposób istotny 

wyróżniać z otaczającego terenu (obecnie obszar planu i tereny sąsiednie to tereny o niskim stopniu 

zagospodarowania, z niską zabudową typu zagrodowego, bez większych dominant pochodzenia 

antropogenicznego). 

Na skutek zmiany zagospodarowania terenów, zmniejszeniu ulegnie powierzchnia terenów zieleni na rzecz 

zabudowy i infrastruktury. Wobec rolniczego charakteru okolicy obszar ten będzie stanowił znaczącą 

dominantę w krajobrazie terenu objętego analizami i terenów sąsiednich. Nowe obiekty będą widoczne 

nie tylko z terenów sąsiednich gdzie występuje zabudowa zagrodowa, ale również z dalszych odległości, 

głównie od strony zachodniej, północnej i wschodniej. Od strony południowej, widoczność będzie 

przysłaniać kompleks leśny Dobromyśl położony na północ od miasta Siedliszcze.    

Z uwagi na ukształtowanie terenu gminy Siedliszcze i jej aktualny sposób zagospodarowania, ważnym 

walorem krajobrazowym są dalekie otwarcia widokowe. Najbliższą dominantą naturalną jest niezalesione 

wzgórze położone na terenie gminy Wierzbica, przy granicy z gminą Siedliszcze. Wyniesienie to 

zlokalizowane jest około 4 km na południowy - wschód od granic terenu objętego planem. Planowane 

zagospodarowanie będzie najprawdopodobniej widoczne z tego wzgórza z uwagi na brak zwartych 

przysłon na drodze pomiędzy wzgórzem, a obszarem planu.  
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Należy podkreślić, że analizowany obszar planu nie należy do obszarów o wysokich walorach atrakcyjności 

wizualnej
3
. Nie jest to także teren stałego przebywania dużej ilości osób (mieszkańców), ani podróżnych 

(cele turystyczne, służbowe). 

W projekcie planu, w §6, zawarto zapisy w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

i krajobrazu. Zgodnie z tym paragrafem w obszarze planu ustala się: 

1) poprawę i kształtowanie jakości i estetyki zabudowy oraz zagospodarowania terenu w szczególności 

poprzez: 

a) ujednolicanie kolorystyki elewacji oraz kształtów i kolorystyki dachów w obrębie poszczególnych 

działek budowlanych, 

b) zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych w granicach działek budowlanych zielenią 

urządzoną.  

Takie zapisy, choć ogólne, wskazują potrzebę uwzględnienia w projektach budowlanych podstawowych 

zasad, które pośrednio dotyczą także kwestii krajobrazowych. 

Odsunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy w obrębie terenów U-1 i P-1 także będzie gwarantowało 

skupienie zabudowy wewnątrz tych terenów. 

Wniosek: Docelowy sposób zagospodarowania spowoduje znaczącą zmianę w krajobrazie kulturowym. 

Przestrzeń dotychczasowo o rolniczym przeznaczeniu, ze sporadycznie występującą zabudową zagrodową, 

ulegnie na większości obszaru istotnym przekształceniom pod względem wizualnym. Analizowany teren 

nie należy do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych, nie jest też obszarem użytkowanym przez 

dużą ilość mieszkańców, ani podróżnych, co sprawia, że potencjalnie ilość osób narażonych na konieczność 

ciągłego widoku na tereny o charakterze przemysłowym i usługowym nie jest duża. Plan uwzględnia 

pewne zapisy, które mają na celu zintensyfikowanie zabudowy na obszarze U-1 i P-1, jednakże nie ma 

możliwości w sposób całkowity zminimalizować wpływu wizualnego na otaczające tereny w postaci 

przysłonięcia nowych obiektów budowlanych. 

Wpływ na klimat 

Proponowane przeznaczenie terenu nie będzie miało wpływu na zmianę warunków klimatycznych. 

Docelowe zagospodarowanie terenu i związane z tym uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej 

będzie prowadziło do likwidacji pokrywy roślinnej, lecz głównie jest to roślinność niska, w tym są to 

uprawy rolnicze. Nie będzie więc konieczności wycinki dużych powierzchni terenów leśnych. Potencjalne 

uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej nie jest też na tyle duże, aby miało to wpływ na zmianę 

czynników klimatycznych.  

Emisja gazów i pyłów związana z eksploatacją budynków na terenie P-1 może powodować obniżenie 

jakości powietrza, jednakże nie będzie to miało miejsca w takiej skali powodującej zmiany lokalnego 

klimatu. 

Wniosek: Docelowe zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie nie wpłynie 

w sposób istotny na zmiany klimatu. 

 

                                                                 
3
 Za obszary o najwyższych walorach atrakcyjności przyjęto obszary, którym przyznano sumarycznie 20 lub więcej 

punktów, zgodnie z metodyką wg: Śleszyński P., 2007, Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski, w: 
„Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę 
urodzin i 45-lecia pracy naukowej” Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2007, s. 697-714. 
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Wpływ na zasoby naturalne 

Na analizowanym terenie, w części centralnej wyznaczono teren P-1 , gdzie dopuszcza się umiejscowienie 

obiektów związanych z zakładem górniczym i eksploatacją złoża. Teren planu położony jest w obrębie złoża 

węgla kamiennego - surowca o strategicznym znaczeniu dla kraju. 

Warunki eksploatacji będą określone w koncesji wydawanej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i 

górnicze.  

Wniosek: Wpływ ustaleń planu będzie związany z eksploatacją złoża. 

Wpływ na zabytki  

Na terenie objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ani ujętych w gminnej, bądź 

wojewódzkiej ewidencji zabytków.  

Posadowienie obiektów budowlanych nie będzie miało wpływu na zabytki zlokalizowane poza obszarem 

planu. 

Na mapach Archeologicznego Zdjęcia Polski w rejonie Kuliku udokumentowano liczne stanowiska 

archeologiczne. Żadne z tych stanowisk nie zostało wpisane do rejestru zabytków. Projekt planu 

przewiduje ochronę tych stanowisk, więc nie przewiduje się aby mogły nastąpić znaczące negatywne 

oddziaływania na zabytki archeologiczne. 

Wniosek: Projekt planu nie będzie miał wpływu na zabytki nieruchome. W zakresie stanowisk 

archeologicznych, plan wprowadza odpowiednie zapisy nawiązujące do wymogów wynikających z ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Wpływ na dobra materialne  

Wpływ na dobra materialne będzie pozytywny, bowiem powstanie nowa zabudowa kubaturowa oraz 

infrastruktura. Przewiduje się, wzrost wartości nieruchomości w obrębie terenów U-1 i P-1.  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewnia odpowiednie procedury związane ze 

zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wniosek: Przewiduje się pozytywne skutki wynikające z przyjęcia projektu planu. 

Wpływ na ludzi  

Wpływ ustaleń planu na ludzi można rozpatrywać pod kątem:  

1. zdrowia ludzi,  

2. dobrobytu, w tym warunków zamieszkania,  

3. dostępu do usług i wzrostu gospodarczego, 

4. odbioru przestrzeni pod względem wizualnym. 

Przewiduje się, że ustalenia planu nie wpłyną na zdrowie ludzi. Zapisy planu zakazują eksploatacji instalacji 

powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, powodujących przekroczenie standardów 

jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny, z wyjątkiem 

przekroczeń dopuszczonych w decyzji odpowiedniego organu, na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza atmosferycznego, w oparciu o przepisy odrębne. Dodatkowo nakazano stosowanie rozwiązań 
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technologicznych lub sposobów gospodarowania zielenią, które będą minimalizowały emisje pyłu 

i eliminowały wpływ wiatrów na te emisję. W planie uwzględniono także zapisy dotyczące ochrony przed 

hałasem, zgodnie z obowiązującym prawem. Na terenie P-1 możliwa będzie lokalizacja napowietrznych linii 

wysokiego napięcia. Plan uwzględnia i odwołuje do przepisów odrębnych w zakresie pól elektro-

magnetycznych.  

W przypadku wzrostu wartości nieruchomości dobrobyt właścicieli tych nieruchomości podniesie się, co 

będzie skutkiem wzbogacenia się w przypadku sprzedaży nieruchomości (zgodnie z ustaleniami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Należy także podkreślić, że nowy sposób 

zagospodarowania spowoduje także pośrednio skutki w postaci zatrudnienia mieszkańców rejonu wsi Kulik 

i osób z regionu, co także podniesie dobrobyt tych osób. W przypadku utraty wartości nieruchomości, 

zwłaszcza na terenach sąsiednich planu, dobrobyt zmniejszy się. 

W zakresie dostępności usług i wzrostu gospodarczego przewiduje się wpływ znacząco pozytywny. Nowy 

teren usługowy na północy stworzy możliwości lokowania nowych obiektów usługowych, takich, z których 

będą mogli korzystać mieszkańcy gminy Siedliszcze i okolicznych gmin. Powstanie nowych obiektów usług 

przyczyni się także do wzrostu zatrudnienia. Teren obiektów związanych z zakładem górniczym (P-1), 

w dłuższej perspektywie czasowej będzie bodźcem napędowym wzrostu gospodarczego gminy Siedliszcze i 

całego regionu. Skutkiem wtórnym może być rozwój wielu nowych branż poza terenem planu, 

obsługujących ośrodki usługowe i przemysłowe zlokalizowane na terenie planu. 

Pod względem odbioru wizualnego przestrzeni, skutki mogą być różne. Dla części osób nowa zabudowa 

i sposób zagospodarowania o charakterze usługowo – przemysłowym, znacznie różna od dotychczasowego 

sposobu użytkowania terenu, może być obojętna. Dla części osób, zwłaszcza mieszkańców najbliższych 

okolic wsi Kulik, tak istotna zmiana wizualna przestrzeni, może być odebrana negatywnie i może wpłynąć 

na długotrwałe pogorszenie samopoczucia. Takiego rodzaju skutki są trudne do oceny, gdyż zależą od 

wielu czynników, między innymi od indywidualnych preferencji, docelowego sposobu zagospodarowania, 

możliwości zarobkowych związanych z nowym zagospodarowaniem itp. Należy podkreślić, że nowe tereny 

o charakterze usługowym i przemysłowym będą odbierane różnie w zależności między innymi od 

docelowego sposobu rozlokowania poszczególnych obiektów, od sposobu zagospodarowania terenów 

biologicznie czynnych, a także od kolorystyki i materiałów, z których będą wykonane obiekty. 

Wnioski: Ustalenia planu nie wpłyną w sposób istotny na zdrowie ludzi. Mogą natomiast mieć wpływ na 

inne aspekty takie jak dobrobyt i poczucie odbioru przestrzeni. W tych aspektach skutki mogą być zarówno 

pozytywne, jak i negatywne. Stworzenie możliwości rozwoju usług i lokalizowania zakładów 

przemysłowych wpłynie na dostępność do usług i wzrost gospodarczy, nie tylko gminy Siedliszcze ale i 

całego regionu, co będzie miało istotne pozytywne skutki. 

4.3 Wpływ na formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 

Obszar objęty projektem planu znajduje się częściowo w granicach Chełmskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Obejmuje on północny fragment obszaru objętego planem. Poza tym w odległości około 1300 

m na południowy – zachód od granic planu znajduje się obszar Natura 2000 Dobromyśl PLH 060033. 

Poniżej opisano potencjalne oddziaływania jakie mogą wystąpić na skutek realizacji postanowień projektu 

planu. 

4.3.1 Wpływ na Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Północna część terenu (większość terenu U-1) znajduje się w granicach Chełmskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  

Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu został powołany w 1983 r. Uchwałą WRN w Chełmie 

Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 r., a następnie zmieniony Rozporządzeniem Nr 50 Wojewody 
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Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. i Rozporządzeniem Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 

2006 r. Na terenie gminy Chełmski OChK zajmuje powierzchnię 5,5 km
2
, w północnej części gminy.  

Obejmuje on tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, o zróżnicowanych ekosystemach, 

wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 

pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

Chełmski OChK rozciąga się półkolem w środkowo - wsch. części woj. lubelskiego, w dolinie rzeki Świnki 

dochodząc w kierunku wschodnim do doliny rzeki Bug (w okolicy Świerża) i w kierunku południowym 

obejmując rejon Pobołowic. Obejmuje on tereny wielu gmin województwa lubelskiego: Wierzbica, Cyców, 

Ruda-Huta, Żmudź, Hańsk, Dorohusk, Chełm, Siedliszcze, Leśniowice, Kamień, Urszulin, Sawin. W części 

środkowej obszaru zlokalizowany jest Chełmski Park Krajobrazowy. W granicach obszaru znajdują się 

charakterystyczne krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to masywne wyniosłości na 

przemian z podmokłymi zagłębieniami przeważnie pochodzenia krasowego, które cechują się 

zróżnicowaną szatą roślinną. Lasy, które zajmują ok. 20% powierzchni w większości zachowały swój 

pierwotny charakter. Budują je wielogatunkowe drzewostany z bogatym runem podszytem na żyznych 

siedliskach. W obszarze znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Świerszczów" i "Serniawy". W obniżeniach 

terenu spotyka się prawie wszystkie typy torfowisk niskich, z których najbardziej charakterystyczne są 

torfowiska węglanowe. Powierzchnia obszaru wynosi 32 110 ha. 

Zgodnie z par. 4 Rozporządzenia nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 

Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów 

obejmują: 

1) Tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków, 

2) Ochrona specyficznych cech krajobrazu Polesia Wołyńskiego: dolin rzecznych, w tym meandrów 

rzek, starorzeczy, naturalnych form rzeźby terenu, w tym krasu kredy piszącej, otwartego 

charakteru torfowisk, łąk i muraw ciepłolubnych, 

3) Zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczenie nadmiernego odpływu wód, 

gospodarowanie wodami w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i wodno-

błotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i 

starorzeczy, ochronę funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, 

zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód, 

4) Zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, 

głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, 

5) Ochrona łąk i pastwisk przed sukcesją naturalną oraz odtwarzanie siedlisk dziko występujących 

gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt, w tym dążenie do przywrócenia tradycyjnego 

użytkowania łąk i pastwisk (koszenie, spasanie), 

6) Ochrona i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień nadwodnych 

i śródpolnych, 

7) Propagowanie utrzymania urozmaiconej linii brzegowej cieków i rzek oraz tworzenie porośniętych 

bogatą szatą roślinną stref przybrzeżnych i utrzymanie ich jako naturalnego sposobu 

zabezpieczenia brzegu przed erozją, 

8) Uwzględniania potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w gospodarce rolnej, 

leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce, 

9) Ochrona starych odmian roślin użytkowych oraz ras zwierząt hodowlanych, 
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10) Kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności przez: ochronę 

otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 

kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony różnorodności biologicznej i walorów 

krajobrazowych, ochronę punktów, osi i przedpoli widokowych, usuwanie lub przesłanianie 

antropogenicznych elementów dysharmonijnych w krajobrazie, 

11) Dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, propagowanie 

tradycyjnych cech architektury, 

12) Eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód i gleb, poprzez 

usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowane prawidłowej gospodarki wodno-

ściekowej, promowanie sposobów gospodarowania gruntami, ograniczających erozję gleb. 

 

Zgodnie z par. 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia na obszarze Chełmskiego OChK zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z późn.zm.); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

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

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Zakazy, o których mowa powyżej nie dotyczą realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe 

i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 

przyrodę obszaru (Chełmskiego OChK). 

Ponadto, w ustawie o ochronie przyrody, w par. 24 ust. 1a i 1b jest odniesienie do zakazów, które odnoszą 

się do art. 23 a ust. 1 tejże ustawy. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 3) powyżej nie dotyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, zaś 

zapis w pkt 4) powyżej nie dotyczy terenów, dla których udzielono koncesji na wydobywanie kopalin przed 

dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie Chełmskiego OChK. Zakaz, którym mowa w pkt 8) nie 
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dotyczy obiektów lokalizowanych w obszarach wyznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmin 

lub w ciągach istniejącej, legalnej zabudowy. 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakazy, 

o których mowa w art. 24 ust. 1-1b ustawy o ochronie przyrody nie dotyczą: 

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

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

3. realizacji inwestycji celu publicznego; 

4. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych. 

W §7 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, że w granicach Chełmskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu wskazanych na rysunku planu obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 

wynikające z przepisów odrębnych, a więc z ustawy o ochronie przyrody i wyżej wymienionego 

Rozporządzenia. Taki zapis gwarantuje konieczność uwzględnienia na etapie projektowym nakazów 

i zakazów odnoszących się do Chełmskiego OChK, co będzie gwarantowało zachowanie walorów tego 

obszaru i pełnienie przez niego funkcji, do jakich został powołany. Dotyczy to podejmowania wszelkiej 

działalności w obrębie U-1 na terenie objętym Chełmskiem OChK. 

4.3.2 Wpływ na obszar Natura 2000 Dobromyśl 

Opis dokumentu 

Ocenianym dokumentem jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

obszaru wsi Kulik w gminie Siedliszcze – etap 1. Główne ustalenia terenów w projekcie planu zostały 

przedstawione w rozdziale nr 2.1. Lokalizacja analizowanego terenu została przedstawiona na załączniku 

nr G.1 prognozy. 

Czy dokument jest bezpośrednio związany lub niezbędny do zarządzania obszarem ? 

Projekt planu nie obejmuje obszaru, na którym zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Dobromyśl. Nie jest 

bezpośrednio związany i niezbędny do zarządzania tym obszarem. 

Czy istnieją inne dokumenty, które w połączeniu z ocenianym dokumentem mogą oddziaływać na obszar 

? 

Analiza nadrzędnych dokumentów planistycznych, przeprowadzona w rozdziale nr 2.2 prognozy, prowadzi 

do wniosku, że nie ma przesłanek do stwierdzenia powiązanych, istotnych oddziaływań na rozpatrywany 

obszar chroniony. Dodatkowo wykonano ogólną analizę zapisów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców
4
 z 2001 roku (Uchwała Rady Gminy w Cycowie Nr 

XXVIII/173/01 z dnia 16 listopada 2001 roku ze zmianą par. 9 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Cyców Nr 

II/15/06 z dnia 30 listopada 2006 roku). Ocenia się, że na terenach położonych na północ od 

analizowanego terenu nie przewiduje się kierunków zagospodarowania, które mogłyby być znacząco 

uciążliwe dla środowiska. 

Krótki opis obszaru Natura 2000 Dobromyśl 

                                                                 
4
 Gmina Cyców sąsiaduje z gminą Siedliszcze od strony północnej.  
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Obszar ten zlokalizowany jest w obrębie gminy Siedliszcze (powierzchnia około 612 ha) i na niewielkim 

fragmencie na terenie gminy Cyców (powierzchnia około 25 ha), w odległości około 1300 m na południe i 

południowy – zachód od granicy obszaru objętego projektem planu. 

Lokalizację tego obszaru przedstawiono na rysunku poniżej. 

Rysunek 4-1 Lokalizacja obszaru Natura 2000 Dobromyśl w odniesieniu do analizowanego terenu 

 

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/  

Zgodnie z SDF  obszar obejmuje fragment zlewni rzeki Mogielnicy z gęstą siecią drobnych dopływów 

i zarastających rowów melioracyjnych. Duży jest udział użytków zielonych (ekstensywnie użytkowanych łąk 

i pastwisk), z wieloma zbiornikami wód w wyrobiskach potorfowych zamieszkałych przez żółwie oraz 

strzeblę błotną. Centrum obszaru zajmuje niewielki kompleks leśny, na który składają się zbiorowiska 

grądowe i borowe. Na obrzeżach kompleksu zlokalizowane są niewielkie uprawy sosnowe oraz murawy 

napiaskowe, które wykorzystywane są przez żółwie jako lęgowiska. Łąki w zachodniej części obszaru są 

siedliskiem 5 gatunków motyli z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.  

Żółwie błotne występują na tym terenie w bardzo wysokim zagęszczeniu.  

ETAP 1 
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Zlokalizowano tutaj jedno z najbogatszych stanowisk w kraju. Obszar jest ważny również dla ochrony 

strzebli błotnej. Stwierdzono tu występowanie siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, zajmujących łącznie  około 8 % powierzchni obszaru. 

Dla tego obszaru przyjęto Plan zadań ochronnych (Zarządzenie RDOŚ w Lublinie z dnia 23 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobromyśl PLH060033, Dz. U. 

Woj. Lubelskiego z dnia 30.12.2014 r. poz. 4684). 

Przedmiot ochrony 

Przedmiotem ochrony na terenie SOO Dobromyśl jest 9 siedlisk przyrodniczych  z Załącznika I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG oraz kilka gatunków objętych art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione 

w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG. Wszystkie gatunki będące przedmiotami ochrony są gatunkami 

priorytetowymi. 

Tab. 4.1 Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dobromyśl wraz z oceną ogólną zgodnie z SDF 

Lp Kod Nazwa przedmiotu ochrony 
Pokrycie 

[ha] 
Ocena 
ogólna 

1 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 0,64 C 

2 3140 
Twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki 
wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 

0,06 C 

3 6120* 
Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 
(Koelerion glaucae) 

0,13 C 

4 6230* Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion) 0,32 C 

5 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 12,1 B 

6 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

24,84 C 

7 7140 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 
z roślinnością z Scheuchzerio- Caricetea) 

0,64 C 

8 9170 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
(Galio- Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

10,83 C 

9 7230 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

0,32 C 

10 1220* Żółw błotny Emys orbicularis - A 

11 1188* Kumak nizinny Bombina bombina - B 

12 1134* Różanka Rhodeus sericeus amarus - B 

13 4009* Strzebla błotna Phoxinus percnurus - B 

14 1059* Modraszek telejus Maculinea teleius - B 

15 1061* Modraszek nausitous Maculinea nausithous - B 

16 4038* Czerwończyk fioletek Lycaena helle - B 

17 1060* Czerwończyk nieparek Lycaena dispar - B 
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Lp Kod Nazwa przedmiotu ochrony 
Pokrycie 

[ha] 
Ocena 
ogólna 

18 1065* Przeplatka aurinia Euphydryas auriniq - B 

Ocena: A - doskonała (dla siedlisk / znakomita (dla gatunków) B - dobra, C – znacząca 
* Siedliska/gatunki priorytetowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SDF. 

Ocena ogólna wartościuje obszar pod kątem jego znaczenia dla ochrony siedliska przyrodniczego w kraju. 

W przypadku gatunków ocena ogólna jest to ocena wartości obszaru dla ochrony danego gatunku.  

Żółwie błotne Emys orbicularis występują na tym terenie w bardzo wysokim zagęszczeniu. Zlokalizowano 

tutaj jedno z najbogatszych stanowisk w kraju. W przypadku obszaru Natura 2000 Dobromyśl najwyższą 

ocenę ogólną w SDF przyznano właśnie temu gatunkowi.  

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat tego gatunku
5
: 

• Aktywny najczęściej od połowy marca do początku września. W innych terminach obserwowany 

sporadycznie. Migracje w celu złożenia jaj: maj – czerwiec. Latem migracje rzadkie, związane m.in. 

z wysychaniem zbiorników zamieszkanych przez żółwie. 

• Typowe środowisko żółwia błotnego stanowią płytkie, mocno zarośnięte zbiorniki wody stojącej lub 

wolno płynącej. Jaja składa na odsłoniętych terenach, często pokrytych kserotermiczną 

roślinnością. Może składać jaja na drogach polnych i polach uprawnych (leżących odłogiem, jak 

i uprawianych – np. w zbożu). Zimuje prawdopodobnie zagrzebany w mule. 

• Siedliska naturowe mogące wchodzić w obszar zainteresowania: miejsca bytowania: siedliska 3150, 

3160, 7140, miejsca rozrodu: siedlisko 2330. 

• Największym zagrożeniem dla żółwia może być osuszanie terenów podmokłych, na których 

występuje oraz zalesianie położonych w ich pobliżu nieużytków, na których składa jaja. Poza tym: 

zanieczyszczenie metalami ciężkimi i pestycydami, wędkarstwo, kłusownictwo, odłowy 

osobników, ruch samochodowy (uderzenie w osobnika), nielegalne indukcje obcych gatunków 

żółwi, izolacja niewielkich populacji. 

Żółw błotny występuje w centralnej, zachodniej i południowej Europie. W Polsce populacje żółwia znane są 

głównie z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, okolic Radomia, zachodniej części kraju oraz okolic 

Olsztyna. Doniesienia o obserwacjach pojedynczych żółwi pochodzą z prawie całego nizinnego obszaru 

Polski. 

                                                                 
5
 Źródło: Poradnik ochrony siedlisk i gatunków - żółw błotny 1220: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-7 
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Rysunek 4-2 Zasięg występowania żółwia błotnego w Polsce 

 

Źródło: Poradnik ochrony siedlisk i gatunków - żółw błotny 1220: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/tom-7  

Zagrożenia dla wszystkich przedmiotów ochrony tego obszaru zostały przedstawione w poniższej tabeli. 
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Tabela 4.3 Zestawienie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLH 060033 Dobromyśl oraz zagrożeń 

Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

Cele działań ochronnych 
istniejące potencjalne 

2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja): 

Opis zagrożenia: W warunkach braku użytkowania pasterskiego 

murawy podlegają naturalnemu procesowi sukcesji, w którym 

rozwijają się krzewy i drzewa ocieniając gatunki murawowe. W 

efekcie murawa zmniejsza swoją różnorodność biologiczną 

przekształcając się w kompleks fitocenozy okrajkowej i zarośli, a 

następnie zarośla i las. Bezpośrednią przyczyną jest brak 

użytkowania pasterskiego; zagrożenie wewnętrzne; 

intensywność wysoka. 

I01 obce gatunki inwazyjne: 

Opis zagrożenia: Rozwój gatunków inwazyjnych (głównie 

nawłoć późna) powoduje ocienienie murawy i wycofywanie się 

gatunków typowych dla siedliska, spada różnorodność 

gatunkowa i wykształcają się fitocenozy ksenogeniczne 

(składające się z gatunków obcych). Bezpośrednią przyczyną jest 

rozprzestrzenienie się gatunków inwazyjnych w krajobrazach, w 

których występują nieużytki; zagrożenie wewnętrzne; 

intensywność wysoka. 

B01 zalesianie terenów otwartych 

Opis zagrożenia: Nasadzenia drzew w miejscu 

występowania murawy ocienia siedlisko i powoduje 

zanikanie gatunków typowych; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność niska. 

Utrzymanie muraw stanie 

otwartym poprzez 

zahamowanie sukcesji. 

3140 Twardowodne 

oligo i 

mezotroficzne 

zbiorniki wodne z 

podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja): 

Opis zagrożenia: Rozwój roślinności wodnej i nadwodnej 

złożonej z gatunków mezo- i eutroficznych powoduje 

wypłycenie i zarastanie zbiornika. Bezpośrednią przyczyną jest 

zmiana zwierciadła poziomu wód glebowych generujący rozwój 

roślinności w wypłyconych zbiornikach oraz zwiększoną 

dostawę biogenów; zagrożenie wewnętrzne, intensywność 

niska. 

H01.05 rozproszone zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych z powodu 

działalności związanej z rolnictwem i 

leśnictwem: 

Opis zagrożenia: Dostawanie się do zbiorników wodnych 

biogenów (działalność związana z rolnictwem i leśnictwem) 

powoduje zmiany trofizmu wód, przez co może dojść do 

zmiany składu florystycznego tych zbiorników. 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, 

stawów, sadzawek, bagien lub 

torfianek: 

Opis zagrożenia: Zagrożeniem jest możliwe zasypywanie 

torfianek; zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

Zachowanie dotychczasowej 

powierzchni siedliska – o 

wartości minimalnej 0,27 ha. 

6120 Ciepłolubne 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

B01 zalesianie terenów otwartych: 

Opis zagrożenia: Nasadzenia drzew w miejscu występowania 

murawy ocienia siedlisko i powoduje zanikanie gatunków 

typowych; zagrożenie jest związane ze zmianą wykorzystania 

gatunków; zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja): 

Opis zagrożenia: W warunkach braku użytkowania pasterskiego 

murawy podlegają naturalnemu procesowi sukcesji, w którym 

rozwijają się krzewy i drzewa ocieniając gatunki murawowe. W 

efekcie murawa zmniejsza swoją różnorodność biologiczną 

przekształcając się w kompleks fitocenozy okrajkowej i zarośli, a 

następnie zarośla i las. Bezpośrednią przyczyną jest brak 

użytkowania pasterskiego; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność wysoka. 

A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu: 
Opis zagrożenia: Brak wypasu skutkuje rozwojem drzew i 

krzewów co jest przejawem naturalnego procesu sukcesji; 

zagrożenie wewnętrzne intensywność wysoka. 

I01 obce gatunki inwazyjne: 
Opis zagrożenia: Rozwój gatunków inwazyjnych (głównie 

nawłoć późna) powoduje ocienienie murawy i wycofywanie się 

gatunków typowych dla siedliska; spada różnorodność 

gatunkowa i wykształcają się fitocenozy ksenogeniczne 

(składające się z gatunków obcych). Bezpośrednią przyczyną jest 

rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych w krajobrazach, w 

których występują nieużytki; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność wysoka. 

K02.03 eutrofizacja: 

Opis zagrożenia: Dostawa biogenów na skutek zmiany 

sposobu użytkowania (potencjalne przekształcenie siedliska 

murawy w łąkę lub intensywnie wykorzystywane 

pastwisko) będzie skutkować zanikaniem 

charakterystycznych gatunków i struktury siedliska; 

zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

Utrzymanie muraw stanie 

otwartym poprzez 

zahamowanie sukcesji. 

6230 Górskie i 

niżowe murawy 

bliźniczkowe 

(Nardion) 

K02.01 zmiana składu gatunkowego 

(sukcesja): 

Opis zagrożenia: W warunkach braku użytkowania pasterskiego 

murawy podlegają naturalnemu procesowi sukcesji, w którym 

rozwijają się krzewy i drzewa ocieniając gatunki murawowe. W 

efekcie murawa zmniejsza swoją różnorodność biologiczną 

przekształcając się w kompleks fitocenozy okrajkowej i zarośli, a 

następnie zarośla i las. Bezpośrednią przyczyną jest brak 

użytkowania pasterskiego; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność wysoka. 

B01 zalesianie terenów otwartych: 

Nasadzenia drzew w miejscu występowania murawy 

ocienia siedlisko i powoduje zanikanie gatunków typowych; 

zagrożenie jest związane ze zmianą wykorzystania gruntów; 

zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

K02.03 eutrofizacja: 

Dostawa biogenów na skutek zmiany sposobu użytkowania 

(potencjalne przekształcenie siedliska murawy w łąkę lub 

intensywnie wykorzystywane pastwisko) będzie skutkować 

zanikaniem charakterystycznych gatunków i struktury 

Zachowanie dotychczasowej 

powierzchni siedliska i 

zachowanie płatów siedliska w 

stanie otwartym – wartość 

minimalna 0,01 ha. 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

Cele działań ochronnych 
istniejące potencjalne 

siedliska; zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

A03.03 zaniechanie/brak koszenia: 

Rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku braku koszenia 

skutkuje zanikaniem gatunków typowych dla siedliska i 

przekształceniem w zbiorowiska ziołoroślowe. Bezpośrednią 

przyczyną jest zaniechanie użytkowania kośnego w ciągu 

ostatniego 10-lecia; zagrożenia wewnętrzne, intensywność 

wysoka. 

 

B01 zalesianie terenów otwartych: 

Opis zagrożenia: Wykorzystanie niekoszonych łąk jako miejsca 

zakładania upraw leśnych lub tworzenie zadrzewień powoduje 

zanikanie siedliska (zmiana struktury i składu gatunkowego). 

Bezpośrednią przyczyną jest zaniechanie użytkowania z 

łąkarskiego; zagrożenie wewnętrzne, intensywność średnia. 

Istniejące: J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych; 

Opis zagrożenia: Obniżenie poziomu wód gruntowych na skutek 

melioracji skutkuje zanikaniem kluczowego parametru siedliska, 

jakim jest zmienny poziom wód glebowych i powoduje zmianę 

siedliska w zbiorowiska łąk świeżych; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność niska. 

Istniejące: K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku 

braku koszenia skutkuje zanikaniem gatunków typowych dla 

siedliska i przekształcenie w zbiorowiska ziołoroślowe. 

Bezpośrednią przyczyną jest zaniechanie użytkowania kośnego 

w ciągu ostatniego 10-lecia; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność wysoka. 

Istniejące: I01 obce gatunki inwazyjne; 

Opis zagrożenia: Wzrost udziału gatunków inwazyjnych, głównie 

nawłoci późnej powoduje wycofywanie się gatunków typowych 

dla siedliska, spada różnorodność gatunkowa i wykształcają się 

fitocenozy ksenogeniczne) składają się z gatunków obcych) lub z 

dużym udziałem gatunków obcych. Bezpośrednią przyczyną jest 

rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych w krajobrazach, w 

których występują nieużytki; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność wysoka. 

 Utrzymanie otwartego 

charakteru łąk. 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Istniejące: A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia; 

Opis zagrożenia: Rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku 

braku koszenia skutkuje zanikaniem gatunków typowych dla 

siedliska i przekształceniem w zbiorowiska ziołoroślowe. 

Bezpośrednią przyczyną jest zaniechanie użytkowania kośnego 

w ciągu ostatniego 10-lecia; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność wysoka. 

Istniejące: J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych; 

Opis zagrożenia: Obniżenie poziomu wód gruntowych na skutek 

melioracji skutkuje zanikaniem niektórych gatunków łąkowych, 

co generuje zmniejszenie różnorodności; zagrożenie 

wewnętrzne, intensywność niska. 

Istniejące: K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku 

braku koszenia skutkuje zanikaniem gatunków typowych dla 

siedliska i przekształceniem w zbiorowiska ziołoroślowe. 

Bezpośrednią przyczyną jest zaniechanie użytkowania kośnego 

w ciągu ostatniego 10-lecia; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność wysoka. 

Istniejące: I01 obce gatunki inwazyjne; 

Opis zagrożenia: Wzrost udziału gatunków inwazyjnych, głównie 

nawłoci później powoduje wycofywanie się gatunków typowych 

dla siedliska, spada różnorodność gatunkowa i wykształcają się 

fitocenozy ksenogeniczne (składające się z gatunków obcych. 

Bezpośrednią przyczyną jest rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych w krajobrazach, w których występują nieużytki; 

zagrożenie wewnętrzne, intensywność wysoka. 

Istniejące: B01 zalesianie terenów 

otwartych; 

Potencjalne: A08 nawożenie/nawozy 

sztuczne; 

Opis zagrożenia: Potencjalna intensyfikacja gospodarki 

łąkarskiej będzie wiązać się z nawożeniem i skutkować 

będzie zmianą składu gatunkowego pod wpływem 

eutrofizacji; zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

 

Utrzymanie otwartego 

charakteru łąk, zmniejszenie 

zagrożeń związanych z brakiem 

użytkowania. 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

Cele działań ochronnych 
istniejące potencjalne 

Opis zagrożenia: Wykorzystanie niekoszonych łąk, jako miejsca 

zakładania upraw leśnych lub tworzenia zadrzewień powoduje 

zanikanie siedliska (zmiana struktury i składu gatunkowego). 

Bezpośrednią przyczyną jest zaniechanie użytkowania z 

łąkarskiego; zagrożenie wewnętrzne, intensywność średnia. 

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio- 

Caricetea) 

Istniejące: K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Rozwój drzew (głównie brzozy) jest wywołany 

obniżaniem poziomu wody na torfowisku. Przyczyna tych zmian 

jest prawdopodobnie naturalna; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność niska. 

Istniejące: CO1.03 wydobywanie torfu; 

Opis zagrożenia: Zagrożeniem dla siedliska jest eksploatacja 

złoża torfowego co skutkuje zmniejszaniem powierzchni 

siedliska. Obecnie eksploatacja nie jest prowadzona; zagrożenie 

wewnętrzne, intensywność niska. 

Potencjalne: J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych; 

Opis zagrożenia: Obniżenie poziomu wód gruntowych 

skutkuje zanikaniem kluczowego parametru siedliska, jakim 

jest wysoki poziom wód glebowych i niska żyzność tych 

wód. Zmiany tych parametrów skutkują przekształceniem w 

zbiorowiska zaroślowe lub torfowiska niskie; zagrożenie 

wewnętrzne i zewnętrzne, intensywność niska. 

Potencjalne: K02.03 eutrofizacja 

Opis zagrożenia: Dostawa biogenów na skutek zmiany 

sposobu użytkowania gruntów w zlewni (potencjalna 

intensyfikacja gospodarki łąkarskiej, przekształcenie na 

grunty wykorzystywane jako infrastruktura rekreacyjna itp.) 

będzie skutkować zanikaniem charakterystycznych 

gatunków i struktury siedliska; zagrożenie zewnętrzne, 

intensywność niska. 

Zachowanie dotychczasowej 

powierzchni siedliska i 

zachowanie płatów siedliska w 

stanie otwartym – wartość 

minimalna 0,76 ha. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio- Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Brak. Potencjalne: B02.02 wycinka lasu; 

Opis zagrożenia: Pozyskanie drewna w płatach siedliska 

może skutkować obniżeniem parametru wieku 

drzewostanu; zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

Potencjalne: B02.04 usuwanie 

martwych i umierających drzew; 

Opis zagrożenia: W miejscach dostępnych może być 

usuwane martwe drewno, co skutkuje zmniejszeniem 

mikrobiotopów próchnojadów, zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność niska. 

Potencjalne: I01 obce gatunki 

inwazyjne; 

Opis zagrożenia: Rozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych; czeremcha amerykańska, dąb czerwony jest 

związane z częstym występowaniem gatunków obcych w 

siedliskach leśnych, ich rozprzestrzenianie ma obecnie 

charakter naturalny (zoochoria); zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność niska. 

1.Zachowanie dotychczasowej 

powierzchni siedliska 

2. Zwiększenie udziału 

martwego drewna 

7230 Górskie i 

nizinne torfowiska 

zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Brak. Brak. Rozpoznanie zasobów siedliska 

w obszarze.  

1220 Żółw błotny 

Emys orbicularis 

Istniejące: B01 zalesianie terenów 

otwartych; 

Opis zagrożenia: Nasadzenia drzew w miejscu występowania 

muraw będących miejscem lęgów ocienia podłoże i powoduje 

zanikanie istniejących i potencjalnych miejsc lęgowych; 

zagrożenie jest związane ze zmianą wykorzystania gruntów; 

zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

Istniejące: E03.01 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw domowych; 

Opis zagrożenia: Szczególnym zagrożeniem jest pozostawianie 

przez lokalną społeczność oraz sezonowych użytkowników 

Zbiornika Zahorodyńskiego odpadów w sąsiadujących 

torfiankach lub w korycie rzeki Mogielnica. 

Istniejące: J02.01.03 wypełnianie rowów, 

tam, stawów, sadzawek, bagien lub 

torfianek; 

Opis zagrożenia: Wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, 

bagien lub torfianek powoduje zmniejszenie podstawowego 

biotopu żółwia; zagrożenie wewnętrzne, intensywność niska. 

Istniejące: K03.04 drapieżnictwo 

Opis zagrożenia: Lęgi żółwi są niszczone przez drapieżniki, co 

zmniejsza możliwość odnowienia populacji gatunku; zagrożenie 

wewnętrzne, intensywność wysoka. 

Istniejące: K02.01 zmiana składu 

Potencjalne: K2.03. eutrofizacja 

Opis zagrożenia: Eutrofizacja torfianek może prowadzić do 

nadmiernego rozwoju roślinności wodnej i nadwodnej i w 

konsekwencji do zarośnięcia zbiornika; zagrożenie 

wewnętrzne, intensywność niska. 

1. Utrzymanie lub wzrost 

liczebności populacji.  

2. Utrzymanie lub poprawa 

warunków termicznych 

głównych lęgowisk. 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

Cele działań ochronnych 
istniejące potencjalne 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Zarastanie przez drzewa i krzewy piaszczystych 

nieużytków będących istniejącym lub potencjalnym miejscem 

lęgów ocenia podłoże i powoduje zanikanie miejsc lęgowych; 

zagrożenie jest związane z zaniechaniem użytkowania gruntów; 

zagrożenie wewnętrzne, intensywność średnia. 

1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

Istniejące: K03.04 antagonizm ze 

zwierzętami introdukowanymi; 

Opis zagrożenia: Zarybianie drobnych zbiorników wodnych 

powoduje zwiększoną śmiertelność kijanek; zagrożenie 

wewnętrzne, intensywność niska. 

Istniejące: J02.01.03 wypełnianie rowów, 

tam, stawów, sadzawek, bagien 

Opis zagrożenia: Zasypywanie płytkich, silnie nagrzewających się 

zbiorników wodnych powoduje zmniejszenie podstawowego 

biotopu kumaka nizinnego; zagrożenie wewnętrzne, 

intensywność niska. 

Istniejące: B01 zalesianie terenów 

otwartych; 

Opis zagrożenia: Wykorzystanie łąk jako miejsca zakładania 

plantacji, zanikanie biotopów lęgowych płytkich, silnie 

nagrzewających się zbiorników wodnych, jakie tworzą się na 

podtopionych łąkach; zagrożenie wewnętrzne, intensywność 

niska. 

Brak. 1. Zachowanie w strukturze 

przestrzennej obszaru min. 

0,2% niewysychających 

zbiorników wodnych (stałych i 

efemerycznych), zacienionych 

w <60%, zarośniętych przez 

roślinność w 60-80%. 

2. Zmniejszenie presji 

drapieżniczej poprzez 

eliminowanie ryb drapieżnych 

w materiale zarybieniowym”. 

1134 Różanka 

Rhodeus sericeus 

amarus 

Istniejące: F02.03 wędkarstwo; 

Opis zagrożenia: Pozyskiwanie ryb w celach akwarystycznych 

lub wędkarskich (zanęta na żywca). 

Istniejące: E03.02 pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw domowych; 

Opis zagrożenia: Szczególnym zagrożeniem jest pozostawianie 

przez lokalną społeczność oraz sezonowych użytkowników 

Zbiornika Zahorodyńskiego odpadów w sąsiadujących 

torfiankach lub w korycie rzeki Mogielnica. 

Istniejące: J02.02.01 

bagrowanie/usuwanie osadów 

limnicznych; 

Opis zagrożenia: W wyniku prac melioracyjnych mających na 

celu usuwanie osadów dennych z dna rzeki Mogielnica 

wynoszone w mule osobniki piskorza oraz mięczaki z rodziny 

Unionidae (miejsce rozrodu różanki). 

Istniejące: K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Intensywne wypłycanie i zarastanie zbiorników 

potorfowych prowadzącyce do zmiany składu gatunkowego 

(sukcesji). 

Istniejące: K03.04 antagonizm ze 

zwierzętami introdukowanymi; 

Opis zagrożenia: Występowanie sumika karłowatego w wodach 

rzeki Mogielnica oraz w sąsiadującym z torfiankami Zbiorniku 

Zahorodyńskim. 

Potencjalne: J02.01 zasypywanie 

terenu, melioracje i osuszanie – 

ogólnie; 

Opis zagrożenia: Częściowe lub całkowite zasypanie 

zbiornika potorfowego, pogłębianie koryta rzeki, budowa 

nowych kanałów w celach odwadniających. W wyniku prac 

melioracyjnych istnieje prawdopodobieństwo zmiany 

poziomu wód w zbiornikach potorfowych, których aktualna 

głębokość w lecie nie przekracza 1 m. 

Potencjalne: K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – 

całkowite zaqrośnięcie zbiorników roślinnością szuwarową i 

wodną. 

Potencjalne: I01 obce gatunki 

inwazyjne; 

Opis zagrożenia: Kolonizacja zbiorników przez sumaka 

karłowatego i/lub trawiankę. 

Potencjalnej: K03.04 antagonizm ze 

zwierzętami introdukowanymi; 

Opis zagrożenia: Przekształcenie zbiorników potorfowych w 

zbiorniki hodowlane bądź rekreacyjne (planowana przez UG 

Siedliszcze II komora Zbiornika Majdan Zahorodyński), lub 

świadome (oficjalne lub nie) zarybienia. 

 

Zachowanie naturalnego 

składu gatunkowego ryb i 

stanu biotopu wskutek 

utrzymania w obszarze 

niezarybianych zbiorników z 

płytką, porośniętą makrofitami 

wodą. 

4009 Strzebla 

błotna Phoxinus 

percnurus 

Zachowanie naturalnego 

składu gatunkowego ryb i 

stanu biotopu wskutek 

utrzymania w obszarze 

niezarybianych zbiorników z 

płytką, porośniętą makrofitami 

wodą. 

1059 Modraszek 

telejus Maculinea 

teleius 

Istniejące: A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia; 

Opis zagrożenia: Rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku 

braku koszenia, powoduje zanikanie roślin żywicielskich; 

Istniejące: B01 zalesianie terenów 

otwartych; 

Opis zagrożenia: Wykorzystanie niekoszonych łąk jako miejsca 

zakładania plantacji powoduje wzrost ocienienia i zanikanie 

roślin żywicielskich; 

Istniejące: K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Rozwój krzewów i bylin przy braku 

użytkowania powoduje zanikanie roślin żywicelskich; 

Istniejące: J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych; 

Brak. Utrzymanie stanu biotopu 

poprzez zachowanie 

otwartego charakteru łąk i 

zachowanie bazy pokarmowej. 

1061 Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

nausithous 

Utrzymanie stanu biotopu 

poprzez zachowanie 

otwartego charakteru łąk i 

zachowanie bazy pokarmowej. 

4038 Czerwończyk 

fioletek Lycaena 

helle 

Utrzymanie stanu biotopu 

poprzez zachowanie 

otwartego charakteru łąk i 

zachowanie bazy pokarmowej. 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

Cele działań ochronnych 
istniejące potencjalne 

Opis zagrożenia: Obniżenie poziomu wód gruntowych na skutek 

melioracji odwadniających skutkuje zanikaniem kluczowego 

parametru biotopu, jakim jest zmienny poziom wód glebowych i 

powoduje zanikanie rośliny żywicielskiej; zagrożenie 

wewnętrzne, intensywność niska. 

1060 Czerwończyk 

nieparek Lycaena 

dispar 

Istniejące: J02.02.03 wypełnianie rowów, 

tam, stawów, sadzawek, bagien i 

torfianek; 

Opis zagrożenia: Zanikanie roślin żywicielskich wskutek 

wypełniania rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub 

torfianek. 

Istniejące: J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych; 

Opis zagrożenia: Zanikanie roślin żywicielskich na skutek 

obniżenia poziomu wód glebowych )melioracje dowadniające). 

Brak. Zachowanie bazy pokarmowej 

poprzez zapewnienie udziału 

różnych gatunków szczawiu w 

fitocenozach szuwarowych, 

łąkowych i ziołoroślowych nie 

mniej niż 0,5%. 

1065 Przeplatka 

aurinia Euphydryas 

aurinia 

Istniejące: A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia; 

Opis zagrożenia: Rozwój krzewów i wysokich bylin w wyniku 

braku koszenia, zanikanie rośliny żywicielskiej. 

Istniejące: B01 zalesianie terenów 

otwartych; 

Opis zagrożenia: Wykorzystanie niekoszonych łąk jako miejsca 

zakładania plantacji co skutkuje zanikaniem rośliny żywicielskiej. 

Istniejące: J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych; 

Opis zagrożenia: Zanikanie rośliny żywicielskiej na skutek 

obniżenia poziomu wód glebowych (melioracje odwadniające). 

Istniejące: K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja); 

Opis zagrożenia: Rozwój krzewów i bylin przy braku 

użytkowania, zanikanie rośliny żywicielskiej. 

Brak. Utrzymanie stanu biotopu 

poprzez zachowanie 

otwartego charakteru łąk i 

zachowanie bazy pokarmowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu zadań ochronnych (Zarządzenie RDOŚ w Lublinie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Dobromyśl PLH060033, Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 30.12.2014 r. poz. 4684).
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Z powyżej tabeli wynika, że do głównych zagrożeń wobec siedlisk będących przedmiotami ochrony tego 

obszaru należą: 

zagrożenia istniejące: 

• sukcesja prowadząca do zmiany składu gatunkowego siedlisk, 

• obce gatunki inwazyjne, 

• zalesianie terenów otwartych, 

• zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, brak koszenia, 

• obniżenie poziomu wód gruntowych na skutek melioracji, 

zagrożenia potencjalne: 

• wycinka lasu, usuwanie martwych i umierających drzew, a także pozyskanie drewna w płatach 

siedliska (może skutkować obniżeniem parametru wieku drzewostanu), 

• zmiany sposobu użytkowania gruntów w zlewni (potencjalna intensyfikacja gospodarki łąkarskiej, 

przekształcenie na grunty wykorzystywane jako infrastruktura rekreacyjna itp.) może prowadzić 

do eutrofizacji (zagrożenie w odniesieniu do siedlisk torfowych), 

• obniżenie poziomu wód gruntowych, 

• możliwe zasypywanie torfianek, 

• stosowanie nawozów sztucznych na skutek intensyfikacji gospodarki łąkarskiej, 

• zalesianie terenów otwartych w miejscu występowania muraw, 

• dostawanie się do zbiorników wodnych biogenów (działalność związana z rolnictwem 

i leśnictwem). 

Z powyższej tabeli wynika, że do głównych zagrożeń wobec gatunków będących przedmiotami ochrony 

tego obszaru należą: 

zagrożenia istniejące: 

• zmianą wykorzystania gruntów, w tym zalesianie terenów otwartych, zaniechanie/brak koszenia, 

• nielegalne składowiska odpadów (odpadów w sąsiadujących torfiankach lub w korycie rzeki 

Mogielnica), 

• zmiana składu gatunkowego (sukcesja), 

• drapieżnictwo, 

• wędkarstwo, 

• antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi, 

• obniżenie poziomu wód gruntowych na skutek melioracji odwadniających, 
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zagrożenia potencjalne: 

• eutrofizacja torfianek (zagrożenie dla żółwia błotnego), 

• zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie, 

• zmiana składu gatunkowego (sukcesja),  

• obce gatunki inwazyjne, 

• antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi. 

Ocena istotności oddziaływań 

Z wyżej opisanych informacji wynika, że zagrożenia dla przedmiotów ochrony analizowanego obszaru 

Natura 2000 są głównie wewnętrzne, pochodzące z działań prowadzonych wewnątrz obszaru. 

Projekt planu nie ma bezpośredniego wpływu na sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru Natura 

2000 Dobromyśl. Obszar ten położony jest poza granicą planu. Sposób użytkowania terenu zależy od 

właścicieli i użytkowników terenu, na którym znajduje się obszar Natura 2000 (negatywny wpływ może 

mieć przede wszystkim zmiana wykorzystania gruntów, w tym zalesianie terenów otwartych, 

zaniechanie/brak koszenia, brak wypasu). Należy zwrócić uwagę, że zagrożeniem obecnie obserwowanym 

jest  obniżenie poziomu wód gruntowych na skutek melioracji odwadniających. 

Dokonano analizy potencjalnego wpływu zmian proponowanych w projekcie planu na przedmiot ochrony 

i integralność obszaru Natura 2000 Dobromyśl, przeanalizowano potencjalny wpływ zmian na aspekty 

przedstawione w poniższej tabeli. 

Tab. 4.2 Ocena potencjalnych oddziaływań na cel, przedmiot ochrony i integralność obszaru Natura 2000 Dobromyśl 

Kryterium Ocena 

Wpływ na cel, dla którego 
ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 
2000 

Brak znaczącego wpływu.  

W PZO jako zagrożenia potencjalne dla przedmiotów ochrony wskazano: 

• zalesianie terenów otwartych, 

• rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu 
działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem, 

• nawożenie/nawozy sztuczne,  

• wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub 
torfianek, 

• eutrofizacja, 

• pobór wód z wód podziemnych, 

• wycinka lasu, 

• usuwanie martwych i umierających drzew, 

• obce gatunki inwazyjne, 

• zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie, 

• zmiana składu gatunkowego (sukcesja), 

• antagonizm ze zwierzętami introdukowanymi. 

Wyżej wymienione zagrożenia potencjalne nie będą powodowane zmianą 
zagospodarowania terenu w obrębie wsi Kulik zgodnie z projektem planu. 
Uszczelnienie terenu, wycinka roślinności oraz posadowienie obiektów 
budowlanych nie będzie miało wpływu na pojawienie się wyżej 

Wpływ na przedmiot 
ochrony, dla którego 
ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 
2000 
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wymienionych zagrożeń na terenie analizowanego obszaru Natura 2000.  

Czynnikiem zewnętrznym, które należy rozważyć jako potencjalne 
oddziaływanie pośrednie i wtórne jest potencjalne zagrożenie  polegające 
na zmianie stosunków wodnych prowadzące do obniżenia poziomu wód 
gruntowych.  

Należy podkreślić, że prowadzenie działalności górniczej polegającej na 
eksploatacji pokładów węgla może prowadzić do zmian stosunków 
wodnych na terenie objętym przez projekt planu oraz na dalszych 
terenach poza planem.  

W  przypadku siedlisk i gatunków, dla których zagrożenia związane są ze 
zmianą poziomu wód glebowych należy zapewnić, że prowadzenie 
działalności związanej z docelowym przeznaczeniem terenu P-1 nie 
spowodują zmiany stosunków wodnych na terenie obszaru Natura 2000 
Dobromyśl. 

Oddziaływaniem pośrednim może być zarzucenie pasterstwa, brak 
wypasu, zaniechanie użytkowania kośnego na skutek zmian 
socjologicznych związanych ze zmianą źródła utrzymania miejscowej 
ludności indukowanej przez stworzenie licznych miejsc pracy poza 
rolnictwem – w związku z prowadzoną działalnością górniczą . Jednakże 
problem ten powinien być rozwiązany zgodnie z PZO przez RDOS. 

Szczegółowe analizy powinny zostać przeprowadzone na etapie 
inwestycyjnym, w ramach raportu oddziaływania na środowisko. Brak 
znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru 
Natura 2000 Dobromyśl może być udowodniony jeśli zachowane będą 
stosunki wodne w obrębie tego obszaru, co pozwoli na prawidłowe 
funkcjonowanie siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony tego 
obszaru. Ponadto, konieczne jest utrzymanie obecnego użytkowania 
terenu (użytki zielone, pastwiska) - ten aspekt jest jednak zależny od 
właścicieli i użytkowników obszaru, gdzie jest położony obszar Natura 
2000. 

Więcej informacji i wskazówek jakie należy uwzględnić na etapie oceny 
oddziaływania na środowisko na etapie inwestycyjnym, zostało 
przedstawionych w rozdziale 9 prognozy. 

Kwestie eksploatacji złoża są regulowane przez Prawo geologiczne i 
górnicze i przed podjęciem prac terenowych inwestor jest zobowiązany 
do uzyskania stosownych decyzji. 

Wpływ na integralność
6
 obszaru Natura 2000, a w szczególności: 

Powierzchnia obszaru 

 

Brak znaczącego wpływu – teren planu nie obejmuje obszaru Natura 
2000. Wdrożenie ustaleń dokumentu nie wpłynie na zmianę jego 
powierzchni. Wynikiem zmiany planu nie będzie fragmentacja obszaru. 

Obecność istotnych 
gatunków i siedlisk 
przyrodniczych oraz stan 
ich zachowania i ochrony 

Brak znaczącego wpływu.  

Teren planu nie obejmuje obszaru Natura 2000. 

Decydujące znaczenie ma sposób użytkowania obszaru chronionego, 

                                                                 
6
 Na podstawie orzecznictwa dotyczącego stosowania art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej, pojęcie „integralności obszaru Natura 2000” 

interpretowane jest jako „kompletność cech, czynników i procesów związanych z tym obszarem, które mogą mieć wpływ na cele 
jego ochrony” i odnosi się do wnętrza obszaru Natura 2000, a nie jego powiązań zewnętrznych. Elementy, jakie oceniono w ramach 
wpływu na integralność są zgodne ze wskazówkami opisanymi w publikacji „Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola 
korytarzy ekologicznych” M. Kistowski i M. Pchałek z 2009 roku (rozdział 1.3.2 Relacje pojęć integralność obszaru Natura 2000 i 
spójności sieci Natura 2000). 
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Obecność i dostępność 
istotnych elementów 
siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków, np. 
żerowisk, schronień, tras 
wędrówek 

który nie jest uzależniony od sposobu wykorzystania terenu objętego 
planem.  

Teren objęty zmianą planu nie stanowi obszaru żerowisk, schronień, czy 
tras wędrówek dla gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru 
Natura 2000 Dobromyśl. 

Tym samym, przeznaczenie terenów w planie i ich docelowe 
zagospodarowanie zgodne z tym planem nie będzie miało istotnego 
wpływu na obecność istotnych gatunków i siedlisk przyrodniczych, ani na 
stan ich zachowania i ochrony. 

Warunki ekologiczne, w 
tym parametry fizyczne i 
chemiczne (np. stosunki 
wodne) 

Brak znaczącego wpływu.  

Projekt planu dopuszcza na terenie P-1 realizację inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi 
w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, związanych z działalnością 
górniczą.  

Sama lokalizacja zakładu górniczego nie będzie miała znaczącego wpływu 
na warunki ekologiczne na terenie Natura 2000 i funkcjonowanie 
połączeń ekologicznych tego obszaru z innymi obszarami.  

Przy zapewnionym zachowaniu stosunków wodnych  nie ulegnie zmianie 
spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących 
zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk, dla ochrony których 
wyznaczono obszar. 

Kwestie eksploatacji złoża są regulowane przez Prawo geologiczne 
i górnicze i przed podjęciem prac terenowych inwestor jest zobowiązany 
do uzyskania stosownych decyzji. 

Pozostałe tereny są przeznaczone przede wszystkim na funkcje leśne, 
usługowe i zabudowy zagrodowej, które nie generują istotnych 
oddziaływań. 

Wszelkie funkcjonalne 
połączenia i związki 
istniejące na danym 
obszarze i ich dynamika 

Wszelkie procesy 
zachodzące lub 
przewidywane na tym 
obszarze 

Stopień jednolitości (braku 
fragmentacji) siedlisk 

Brak znaczącego wpływu.  

Plan nie obejmuje obszaru Natura 2000. Główne drogi dojazdowe nie 
przechodzą przez obszar Natura 2000 Dobromyśl. Wdrożenie ustaleń 
dokumentu nie wpłynie na fragmentację siedlisk w obrębie obszaru 
Natura 2000. 

Obecność i natężenie 
szkodliwych czynników i 
oddziaływań (np. 
powodujących 
niepokojenie zwierząt), z 
uwzględnieniem 
podatności celów ochrony 
na te zagrożenia. 

Brak znaczącego wpływu.  

Plan nie obejmuje obszaru Natura 2000. Główne drogi dojazdowe nie 
przechodzą przez obszar Natura 2000 Dobromyśl. Funkcjonowanie 
zakładu górniczego może wiązać się ze zwiększoną emisją gazów i pyłów 
do powietrza, jednakże emisja ta nie wpłynie w sposób znaczący na 
warunki funkcjonowania siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony analizowanego obszaru Natura 2000. Wiatry wieją najczęściej 
z sektora zachodniego (około 30 – 35%) oraz południowego (około 20 – 
25%). Strumień emitowanych gazów i pyłów będzie więc kierowany 
w większości w innym kierunku niż analizowany obszar Natura 2000.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Zmiana zapisów planu nie wpłynie również na łączność pomiędzy obszarami Natura 2000. 
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Wnioski 

Jako warunek braku znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 dla zmiany zapisów planu 

i określenie P-1 jako terenu, dla którego dopuszczone jest prowadzenie działalności polegającej na 

wydobyciu kopalin ze złoża należy przyjąć, że działalność ta nie spowoduje zmian poziomu wód 

gruntowych na obszarze Natura 2000 PLH060033 Dobromyśl. Warunek taki został uwzględniony w 

rozdziale 6 dotyczącym monitorowania skutków uchwalenia przedmiotowego  mpzp ETAP 1. 

Warunek ten powinien być weryfikowany w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć 

planowanych na terenie P-1. 

Przeznaczenie terenu P-1 na lokalizację obiektów nie powoduje skutków bezpośrednich dla Natury 2000 

Dobromyśl. Potencjalne skutki związane są z działalnością prowadzoną w obiektach, a więc tylko pośrednio 

 z przedmiotowym planem. Zadaniem planu jest jedynie dopuszczenie działalności górniczej, co  nie 

przesądza co do sposobu, ani zakresu prowadzonej działalności. 

Należy powołać się na zasadę nie dublowania ocen i stwierdzić,  że działalność górnicza oceniana będzie na 

etapie pozyskiwania koncesji na wydobycie kopalin. Na etapie zmiany przeznaczenia terenu nie jest znany 

ani zakres, ani sposób prowadzenia działalności górniczej, więc nie można jej w sposób racjonalny ocenić. 

Założono, że zgodnie z obowiązującym prawem, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 

poprzedzająca koncesję  nie może być wydana jeśli wystąpią znaczące oddziaływania na obszar Natura 

2000. Stąd, jeżeli taka (dopuszczona planem, a i określona koncesją)  działalność będzie 

rzeczywiście prowadzona, to jedynie w sposób nie wpływający znacząco na obszar Natura 2000 lub przy 

spełnieniu przesłanek z art. 34 ustawy o ochrony przyrody.  

Stąd można wysnuć wniosek, że dopuszczona koncesją działalność (po zastosowaniu środków 

minimalizujących określonych w ocenie i decyzji środowiskowej lub uzyskaniu dopuszczalnych odstępstw), 

nie będzie powodowała znaczących oddziaływań na obszar Natura 2000 lub oddziaływania te będą 

prawnie dopuszczalne. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że projekt planu nie będzie miał znaczącego negatywnego 

oddziaływania na obszar Natura 2000 Dobromyśl.   

Źródła danych 

W trakcie analizy posłużono się informacjami na temat obszaru Natura 2000 Dobromyśl zawartymi 

w Standardowym Formularzu Danych: data aktualizacji: kwiecień 2014 roku. Wykorzystano także 

informacje zawarte w Planie zadań ochronnych dla tego obszaru (Zarządzenie RDOŚ w Lublinie z dnia 23 

grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobromyśl 

PLH060033, Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 30.12.2014 r. poz. 4684). 

4.4 Oddziaływanie transgraniczne 

Położenie gminy oraz charakter ustaleń w zakresie zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość 

oddziaływania na środowisko poza granicami kraju.  

4.5 Wnioski i zalecenia 

Mając na uwadze dotychczasowe zagospodarowanie terenu, stan i funkcjonowanie środowiska 

przyrodniczego, a także ustalenia projektu planu i potrzebę rozwoju urbanistycznego, można stwierdzić, że 

najsilniejszym potencjalnym oddziaływaniem będą zmiany w krajobrazie. Niewątpliwie nowy sposób 

zagospodarowania, głównie w obrębie terenu P-1, będzie miał istotny wpływ na tą część przestrzeni 

w rejonie wsi Kulik i będzie pod względem wizualnym oddziaływał na tereny sąsiednie (obiekty w obrębie 
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terenu P-1 będą widoczne z obszarów znajdujących się poza planem). Plan uwzględnia zapisy dotyczące 

ochrony krajobrazu, między innymi poprzez odwołanie się do przepisów odrębnych dotyczących 

Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednakże nie ma możliwości w sposób całkowity ograniczyć 

zmian wizualnych jakie wystąpią wraz z docelowym zagospodarowaniem tego terenu. 

Obiekty związane z zakładem górniczym i eksploatacją złoża będą powodowały oddziaływania 

o charakterze negatywnym stanowiąc źródło emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wprowadzanych do 

powietrza i mogą powodować obniżenie jakości powietrza. 

Z uwagi na lokalną budowę geologiczną – brak dostatecznej izolacji w stropie warstwy wodonośnej, dla 

zabezpieczenia stanu wód podziemnych pod względem jakościowym i ilościowym niezbędne jest 

prowadzenie monitoringu poszczególnych realizowanych przedsięwzięć wymagających szczególnego 

korzystania z wód podziemnych lub mogących niekorzystnie oddziaływać na wody podziemne, w zakresie 

parametrów charakteryzujących potencjalne oddziaływania na zasoby i jakość wód. 

W prognozie wskazano również, że na etapie raportu OOŚ dla inwestycji polegającej na eksploatacji węgla 

kamiennego, konieczne będzie przeprowadzenie dowodu wynikającego z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej oraz zaproponowanie odpowiednich środków minimalizujących potencjalnie negatywny wpływ. 

Nie przewiduje się, aby zmiana planu wiązała się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na formy 

ochrony przyrody zlokalizowane na terenie planu i poza nim. Jako warunek braku znaczącego 

oddziaływania na obszar Natura 2000 Dobromyśl, w rozdziale 6 dotyczącym monitorowania skutków 

uchwalenia przedmiotowego mpzp zawarto zapis, że działalność w obrębie terenu P-1 nie może 

spowodować zmian poziomu wód gruntowych na obszarze Natura 2000 PLH060033 Dobromyśl.  

Realizacja planu przyczyni się w sposób znacząco pozytywny do powstania nowych dóbr materialnych 

w postaci zabudowy kubaturowej oraz rozwoju infrastruktury. Będzie miała także silny pozytywny wpływ 

na dostępność do usług i wzrost gospodarczy. Nowy teren usługowy na północy stworzy możliwości 

lokowania nowych obiektów usługowych, z których będą mogli korzystać mieszkańcy gminy Siedliszcze 

i okolicznych gmin. Powstanie nowych obiektów usług i przemysłu przyczyni się także do wzrostu 

zatrudnienia i będzie siłą napędową wzrostu gospodarczego w regionie, co przełoży się na dobrobyt jego 

mieszkańców. 

Należy zwrócić uwagę, że w ramach analiz rozważano docelowy sposób zagospodarowania, biorąc pod 

uwagę maksymalne parametry ustalone dla poszczególnych terenów. Nie oznacza to jednak, że 

zagospodarowanie będzie faktycznie zrealizowane w takim maksymalnym stopniu.  

Ponadto, należy zaznaczyć, że poza wpływem na środowisko na terenie objętym przedmiotowym planem, 

gdzie planowane jest umiejscowienie zakładu górniczego, prowadzenie działalności górniczej może 

spowodować zmiany ukształtowania powierzchni i inne presje oraz oddziaływania objęte ogólnym 

terminem „szkody górnicze” – na całym terenie górniczym. Zgodnie z obowiązującym prawem teren 

górniczy zostanie ustanowiony po uzyskaniu przez Przedsiębiorcę koncesji na eksploatację węgla i zostanie 

wpisany do mpzp w terminie późniejszym. Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, niezależnie od wymagań określonych odrębnymi przepisami, powinien 

zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:  
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1. Wykonania działalności określonej w koncesji;  

2. Zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;  

3. Ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.  

W trakcie pracy nad prognozą i planem miejscowym autorzy obu dokumentów współpracowali ze sobą. W efekcie 

istotne zalecenia z zakresu ochrony przyrody i środowiska zostały wprowadzone do projektu planu.   
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5 Rozwiązania alternatywne 

Propozycje ulepszonych zapisów planu miejscowego były uzgadniane z zespołem planistycznym 

i uwzględniane w kolejnych projektach. Analiza końcowego projektu planu wskazuje, że z punktu widzenia 

ochrony środowiska nie ma potrzeby stosowania rozwiązań alternatywnych do tych przedstawionych 

w projekcie planu. 

Należy także podkreślić, że zamierzenia inwestycyjne, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko i na 

obszary Natura 2000 będą poddane ocenie w ramach procedury oddziaływania na środowisko i/lub na 

obszary Natura 2000. W ramach tych procedur, mając na uwadze, że wówczas będą dostępne szczegółowe 

informacje o zakresie i skali planowanych przedsięwzięć, możliwe będzie przeprowadzenie szczegółowych 

analiz z uwzględnieniem rozwiązań alternatywnych. Rozwiązania te mogą dotyczyć wariantu realizacji 

planowanego przedsięwzięcia w innej lokalizacji lub innych wariantów np. organizacyjnych, bądź 

technicznych. W ramach procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i/lub obszary 

Natura 2000 przewidziane będą także środki mitygujące, dzięki którym możliwe będzie uniknięcie 

ewentualnych, spodziewanych negatywnych oddziaływań lub ich znaczne ograniczenie. W skrajnym 

przypadku organ odmówi zgody na realizacje przedsięwzięć, które będą miały znaczące negatywne 

oddziaływanie na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 
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6 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
ustaleń projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności 

planów miejscowych wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy. Analizę taką przygotowuje się w każdej kadencji. Obowiązek analizy mpzp wynika 

też z ustawy OOŚ: w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, 

zlokalizowanego na terenie objętym planem organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, powinien dokonać analizy mpzp. Jest to obowiązek wynikający z zapisu art. 80 ust. 3 

ustawy OOŚ, który mówi cyt.: „W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze, innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia jest nienaruszanie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.” 

Ponieważ obowiązek analizy skutków realizacji mpzp wynika wprost z ustawy, określenie tego obowiązku 

nie może być przedmiotem rozstrzygnięć na poziomie aktów prawnych niższej rangi, w tym prawa 

miejscowego. Uwarunkowania prawne są wystarczające do monitorowania realizacji mpzp, uwzględniając 

skutki dla środowiska przyrodniczego ustaleń tego dokumentu. Ustawy nie rozstrzygają natomiast co do 

metody i szczegółowego zakresu prowadzonej analizy.  

Ze względu na lokalizację i  specyfikę  działalności dopuszczonej analizowanym planem, proponuje się, aby 

metoda analizy obejmowała następujące zagadnienia. 

Analiza powinna opierać się na:  

• porównaniu z zapisami planu stanu faktycznego opartego na obserwacji (wizja terenowa)  
i ewentualnych pomiarach i obejmować m.in. aktualny sposób użytkowania i pokrycia terenu, 
zmiany stosunkow wodnych (w tym zalewania lub przesuszenia gruntów), inne znaczace zmiany 
możliwe do zaobserwowania w czasie wizji terenowej i mogące się wiązać z działaniami 
dopuszczonymi uchwaloną zmianą mpzp; 

• ocenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych  nieobjetych zabudową na terenie objętym zmianami 
planu oraz na terenach przylegających; 

• porównaniu z zapisami mpzp  stanu  formalnego  określonego przez udzielone pozwolenia, w tym 
pozwolenia na budowę, koncesje, pozwolenia wodno-prawne, decyzje o odrolnieniu, decyzje 
o lokalizacji przedsięwzięć celu publicznego, pozwolenia na użytkowanie itd.; 

• uwzględnieniu wyników monitoringu i ewentualne zmiany w planie zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000  Dobromyśl. 

Ponadto, należy podkreślić, że dla przedsięwzięć wymagających szczególnego korzystania z wód 

podziemnych lub mogących niekorzystnie oddziaływać na wody podziemne, które będą planowane w 

granicach planu, niezbędne powinno być prowadzenie monitoringu w zakresie ilości i jakości wód 

podziemnych w ramach wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Organem wydającym taką decyzję jest 

marszałek województwa lub starosta. Organy te będą kontrolować wyniki monitoringu w zakresie 

parametrów charakteryzujących potencjalne oddziaływania na zasoby i jakość wód. 

W przypadku niewielkiego obszaru objętego planem, jak ma to miejsce w rozpatrywanym przypadku, 

raczej nie można wykorzystać wskaźników badanych w ramach monitoringu prowadzonego przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska. Są one wyznaczane i uśredniane w siatce punktów o kroku na tyle dużym, 

że nawet bardzo duże emisje zanieczyszczeń z rozpatrywanego terenu nie będą miały wpływu na ich 

wartość. Dlatego konieczne jest przyjęcie innych miar dostępnych i sprawdzających się w małej skali. 
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Ponadto, jako warunek braku znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 PLH060033 Dobromyśl 

znajdujący się poza planem przyjęto, że działalność polegająca na wydobyciu kopalin ze złoża węgla 

kamiennego nie spowoduje zmian poziomu wód gruntowych na tym obszarze Natura 2000. Warunek ten 

powinien być weryfikowany w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć planowanych 

na terenie P-1. 
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7 Wskazanie luk w wiedzy i napotkanych trudności 

Istnieje kilka czynników mających wpływ na dokładność prognozowania oddziaływań planów miejscowych. 

Największe znaczenie ma nieznajomość szczegółowych rozwiązań technicznych potencjalnych inwestycji 

(zakres prac, sposób zagospodarowania i funkcjonowania przedsięwzięć, sposób prowadzenia prac 

budowanych itp.), które będą mogły być realizowane na podstawie rozpatrywanego dokumentu. 

W szczególności dotyczy to terenów funkcjonalnych oznaczonych jako P-1 „teren obiektów związanych z 

zakładem górniczym i eksploatacją złoża”. Dlatego też w ramach analiz ocenia się sposób 

zagospodarowania, a nie funkcjonowanie poszczególnych inwestycji. Przedsięwzięcia, które mogą mieć 

znaczące negatywne oddziaływania na środowisko i/lub obszary Natura 2000 będą poddane postępowaniu 

ocen oddziaływania na środowisko na etapie procesu inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe autorzy 

prognozy zdecydowali się wyszczególnić kluczowe wnioski jakie wynikają z analizy stanu środowiska oraz 

potencjalnych zmian wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i mogą być 

przydatne na etapie opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Wnioski te zamieszczono 

w rozdziale 9. 

Ponieważ plan jest dokumentem obowiązującym przez wiele lat, często okazuje się, że ostateczny sposób 

zagospodarowania terenu różni się od docelowych zamierzeń, chociażby z powodu zrealizowania części 

inwestycji lub inwestycji w niepełnym wymiarze/skali. Z tej przyczyny błędem byłoby koncentrowanie się 

na potencjalnym oddziaływaniu konkretnych inwestycji. Dlatego też, w ramach oceny wnioskowanie 

dotyczy potencjalnych oddziaływań przy uwzględnieniu najbardziej intensywnego wykorzystania terenu, 

na jakie pozwalają ustalenia wskazane dla poszczególnych terenów funkcjonalnych i ogólne zapisy planu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, że w ramach prognozy rozpatrywane są oddziaływania 

w dużej skali uogólnienia i określane są w sposób jakościowy, a nie ilościowy. 

Nie przewiduje się, aby ograniczenia w dostępnej wiedzy miały znaczący wpływa na wnioski wynikające 

z prognozy. 
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8 Wnioski do dalszych etapów prowadzenia działalności inwestycyjnej 

Kluczowe elementy jakie powinny być wzięte pod uwagę na etapie opracowywania raportu oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji węgla, a więc mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko, zostały przedstawione poniżej: 

Kwestie środowiska przyrodniczego:  

A. Potencjalna możliwość zmiany stosunków wodnych na terenie obszaru Natura 2000 Dobromyśl oraz 

innych obszarach chronionych. W raporcie oddziaływania na środowisko należy udowodnić brak 

znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony, integralność i spójność obszarów 

Natura 2000. 

Kwestie gospodarki wodno - ściekowej:  

B. Inwestycja polegająca na eksploatacji węgla może spowodować: 

• konieczność głębokiego, długotrwałego odwodnienia, a to z kolei może mieć istotny wpływ 

na stan JCWP – istotna zmiana stosunków wód powierzchniowych (obniżenie stanu wód) 

oraz JCWPd, 

• zasilenie dużymi ilościami wód dołowych lokalnych cieków,  

• zmiany chemizmu cieków (zrzut dużych ilości zasolonych wód dołowych może spowodować 

zwiększone stężenia chlorków i siarczanów w ciekach, może też prowadzić do uwolnienia do 

wód powierzchniowych (wraz ze rzutem wód dołowych) metali ciężkich, pierwiastków 

radioaktywnych, związków organicznych), 

• potencjalną ingerencję w morfologię cieków (może wynikać z celu ich dostosowania jako 

odbiorników wód dołowych: przebudowa, umocnienie skarp, dna, koryta, przebudowa, 

remonty urządzeń wodnych, konieczność utrzymywania cieków w odpowiednim stanie 

technicznym, np. pogłębianie, wykaszanie, umacnianie), 

• znaczące zwiększenie ilości odbiorców wód pitnych i przemysłowych na terenie gminy 

i rejonie (jako skutek wprowadzenia i rozwoju nowej działalności oraz usług towarzyszących, 

a tym samym zwiększenie ilości mieszkańców), co może istotnie wpłynąć na zmniejszenie 

zasobów wód podziemnych, stanowiących jedyne źródło wód. 

C. W raporcie oddziaływania na środowisko należy udowodnić, że przedsięwzięcie nie spowoduje 

nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza. W innym przypadku należy udowodnić spełnianie przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej w przypadku oddziaływania na elementy hydromorfologiczne.  

Kwestie wpływu na powierzchnię ziemi:  

D. Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi pośrednio w wyniku osiadań będących efektem działalności 

wydobywczej. Tego rodzaju oddziaływanie będzie miało również skutki wtórne widoczne w innych 

komponentach środowiska. Dlatego w raporcie oddziaływania na środowisko należy szczegółowo 

przeanalizować zasięg i stopień zmian wynikających z osiadania terenu i wpływ na powierzchnię 

ziemi, zabytki, dobra materialne, jednolite części wód, krajobraz oraz środowisko przyrodnicze. 
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Kwestie wpływu na krajobraz:  

E. Skutkiem wtórnym realizacji kopalni może być istotna zmiana zagospodarowania terenów sąsiednich 

m.in. miasta Siedliszcza. W raporcie oddziaływania na środowisko należy przeanalizować  pośrednie 

skutki związane ze zmianą zagospodarowania poza obszarem ścisłego prowadzenia inwestycji. 
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Zał. T.1 Uwarunkowania środowiskowe 

Położenie terenu  

Cały analizowany obszar objęty zarówno ETAPem 1, jak i ETAPem 2 położony jest w województwie 

lubelskim, powiecie chełmskim, w północnej części gminy Siedliszcze, na terenie miejscowości Kulik. 

Obszar objęty projektem planu: 

• od zachodu i południowego zachodu ograniczony jest drogą wojewódzką nr 839, 

• od wschodu i południowego wschodu ograniczony jest drogą lokalną i polną, 

• od północy obszar ogranicza częściowo droga lokalna (zachód), oraz rów melioracyjny (wschód). 

Obszar objęty ETAPem 1 i ETAPem 2 zajmuje łączną powierzchnię około 125 ha. 

ETAP 1 obejmuje obszar około 29 ha i zajmuje środkową część obszaru wsi Kulik. 

Według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (2002) opisywany rejon leży w obrębie 

podprowincji Polesie, makroregionie Polesie Wołyńskie, w mezoregionach Obniżenie Dorohuskie (część 

północno - zachodnia) i Pagóry Chełmskie (część południowo - wschodnia). 

Budowa geologiczna 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w peryferyjnej części platformy wschodnioeuropejskiej, 

w granicach Niecki Lubelskiej (nadbużańskiej), łagodnej struktury paleozoicznej, utworzonej ze skał 

karbońskich. Najstarsze utwory w podłożu to kambryjskie piaskowce (miąższość > 700 m). Powyżej 

występują margle i wapienie ordowiku, których miąższość to maksymalnie 50 m, sylurskie iłowce 

i mułowce wapniste z soczewkami i laminami wapieni o miąższości 950 m oraz utwory dewonu dolnego - 

piaskowce, mułowce i iłowce, środkowego i górnego - wapienie i dolomity. Miąższość węglonośnych 

osadów karbońskich (iłowce, mułowce, piaskowce z wkładkami węgla) to przedział od 600 m do 1600 m. 

Powyżej utworów paleozoicznych zalegają utwory mezozoiczne - jurajskie, wykształcone w postaci wapieni 

i dolomitów o miąższość około 100 m. Występujące nad nimi utwory kredy są reprezentowane przez osady 

węglanowe: kredy piszącej, margli, wapieni marglistych, opok i opok marglistych. Miąższość osadów kredy 

to 400 - 600 m. 

Utwory trzeciorzędowe (miocen) są reprezentowane przez piaskowce i inne skały okruchowe. 

Obniżenia podłoża kredowego wypełniają utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie, których pokrywa 

w rejonie wsi Kulik ma niewielką miąższość, nawet poniżej 1m. 

Zasoby naturalne  

Całość obszaru leży w granicach złoża węgla kamiennego Lublin, złoże rozpoznane szczegółowo. 

Złoża te należą do Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W obrębie Lubelskiego Zagłębia Węglowego 

wydzielono (stan na 31.12.2014 r.) 11 udokumentowanych złóż węgla kamiennego o łącznych zasobach 

bilansowych 9 565 mln ton. Złoże Lublin posiada geologiczne zasoby bilansowe 2 277 850 tys. ton. Złoże 

Chełm II ma zasoby geologiczne bilansowe 1 034 514 tys. ton. 

Produktywne pokłady węgla kamiennego zalegają w kompleksie skał górnego karbonu i związane są z tzw. 

warstwami lubelskimi. Strop warstw lubelskich zalega średnio na głębokości 700 m, a spąg ponad 1000 m. 

Pokłady węgla mają miąższość około 0,8-2,4 m, sporadycznie do 3,4 m. Pod względem jakości są to węgle 
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typu 31-33 (płomienne, gazowo-płomienne, gazowe), które stanowią około 84 % zasobów bilansowych 

złóż LZW
7
. 

W obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego eksploatowana jest jedna kopalnia – Bogdanka (gmina 

Puchaczów). Gmina Siedliszcze znajduje się poza terenem górniczym kopalni Bogdanka, którego zachodnia 

granica przebiega w odległości około 6,4 km na północ. Na przedmiotowym terenie nie notuje się 

występowania szkód górniczych.  

Powierzchnia ziemi – ukształtowanie terenu i jakość gleb  

Teren objęty zmianą planu jest mało zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu. Najwyżej 

położony jest obszar zlokalizowany na południowym zachodzie (około 210 m n.p.m.), a nieco niżej na 

północy i północnym zachodzie (około 195 m n.p.m.). 

W obrębie obszaru ETAPu 1 nie występują tereny o potencjalnie niekorzystnych warunkach budowlanych. 

Pokazuje to poniższa mapa. 

Rysunek 8-1 Występowanie terenów o potencjalnie niekorzystnych warunkach budowlanych  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (PIG). 

Na obszarze objętym ETAPem 1 nie występują grunty rolne zgodnie z klasyfikacją bonitacyjną gleb klas I – 

III,  a więc grunty o dużej przydatności rolniczej.  

                                                                 
7
 Program Ochrony Środowiska dla gminy Siedliszcze (2004 – 2015), Siedliszcze, 2004 r. 

ETAP 1 
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Pod względem kompleksów przydatności rolniczej największą powierzchnię jednostki funkcjonalnej P-1 

zajmują gleby należące do kompleksu żytniego dobrego 76%. Użytki zielone średnie występują w 

najbardziej na północ wysuniętej części omawianego obszaru, położonej w jednostce funkcjonalnej U-1. 

Rozmieszczenie poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej przedstawia poniższy rysunek. 

Rysunek 8-2 Kompleksy przydatności rolniczej 

 
Źródło: Opracowanie własne, dane na podstawie danych shp z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach. 

Wśród typów gleb, na przeważającej części omawianego obszaru występują gleby bielicowe 

i pseudobielicowe. 

Wody podziemne 

Obszar objęty zmianą planu jest zlokalizowany w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 90 

w nowym podziale na 172 JCWPd.  

Ogólny stan JCWPd 90 został oceniony jako dobry, ta część wód nie jest zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych. Obecnie użytkowanie JCWPd jest rolnicze. 

W obrębie JCWPd nr 90 występują dwa użytkowe poziomy wodonośne pozostające w kontakcie 

hydraulicznym: czwartorzędowy i kredowy. Oba poziomy pozbawione są praktycznie na całym omawianym 

obszarze izolacji naturalnej. Według danych z mapy hydrogeologicznej Polski obszar opracowania 

charakteryzuje w większości wysoki stopień zagrożenia wód podziemnych obszaru oraz średni stopień 

zagrożenia na północy, co zostało przedstawione na poniższym rysunku.  

ETAP 1 
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Obszar opracowania leży w obrębie jednostki hydrogeologicznej o symbolu 1abQ-CR3II, w obrębie której 

główny użytkowy poziom wodonośny według mapy hydrogeologicznej Polski znajduje się na głębokości od 

5 do 15 m i jest to poziom czwartorzędowo – kredowy. W rejonie wsi Kulik miąższość czwartorzędowych 

utworów wodonośnych jest bliska zeru
8
. Poziom kredowy (kreda górna) jest wykształcony w ośrodku 

szczelinowym, w skałach węglanowych (wapienie, margle, opoki, gezy).  

Rysunek 8-3 Zagrożenie wód podziemnych na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski. 

Obszar objęty opracowaniem leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 Niecka 

Lubelska. GZWP nr 407 charakteryzuje się wodami o wysokiej jakości. Jest to zbiornik o powierzchni 

9015 km
2
, szczelinowy i szczelinowo-porowy w utworach kredy górnej, o udokumentowanych zasobach 

dyspozycyjnych 1 128 tys.m
3
/d. Z informacji zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej dla GZWP 407

9
 

wynika, że cały obszar zbiornika jest wrażliwy na zagrożenia i powinien być objęty ochroną. 

                                                                 
8
 Objaśnienia do MHP, arkusz 751, Siedliszcze. 

9
 Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych GZWP nr 407 (Chełm – 

Zamość), 1996. (oprac. H. Zezula, W. Pietruszka, M. Kopacz). Przeds. Geol. POLGEOL w Warszawie. Zakład w Lublinie, 
Lublin. 

ETAP 1 
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Wody powierzchniowe i zagrożenie powodziowe 

Obszar objęty opracowaniem leży w obrębie Regionu wodnego Środkowej Wisły. Rozpatrywany teren 

położony jest w dorzeczu rzeki Wieprz, która zlokalizowana jest około 15 km na zachód od omawianego 

obszaru. 

Analizowany obszar położony jest głównie w obrębie JCWP Świnka bez dopł. spod Kobyłki 

(RW20001724569). Jest to naturalna część wód, której stan określony został jako zły. Celem 

środowiskowym dla JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Ze względu na brak 

możliwości dotrzymanie wyznaczonych celów środowiskowych wynikających z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej i Prawa Wodnego dla JCWP w PGW wskazano przedłużenie uzyskanie celów do roku 2027.   

Na terenie objętym mpzp ETAP 1 brak jest cieków oraz istotnych zbiorników wodnych, a jedynie oczka 

wodne o powierzchni nie przekraczającej 650m
2
.  

Obszar opracowania, nie jest zagrożony wystąpieniem powodzi. 

Na analizowanym obszarze nie występują też torfowiska. Obszary podmokłe (według danych z BDOT) 

zajmują łączną powierzchnię około 31 850 m
2
. Pokrycie ternu w oparciu o dane z Corine Land Cover 2012, 

Bazę danych obiektów topograficznych oraz mapę podziału hydrograficznego Polski przedstawia poniższy 

rysunek.  

Rysunek 8-4 Pokrycie terenu na obszarze objętym zmianą planu 

 

ETAP 1 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CORINE.  

Środowisko przyrodnicze – świat roślin, grzybów i zwierząt 

Świat roślin i grzybów 

Rejon objęty zmianą planu, na tle podziału na krainy roślinne i regiony geobotaniczne Polski J.M. 

Matuszkiewicza, leży w: 

Dziale : Mazowiecko-Poleskim   E 

Poddziale : Mazowieckim    E 

Krainie : Wyżyny Lubelskiej   E.4 

Okręgu : Wyżyny Lubelskiej   E.4.1 

Podokręgu : Łęczyński    E.4.1.l 

Szata roślinna na terenie objętym opracowaniem w większości ma charakter antropogeniczny (tereny 

rolne) lub półnaturalny.  

W rejonie wsi Kulik, w wyniku przeprowadzonych analiz terenowych, nie zidentyfikowano żadnych 

rzadkich, ani chronionych gatunków grzybów, ani roślin naczyniowych. Na obszarze tym nie występują 

także płaty siedlisk ujętych w załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej. 

Świat zwierząt 

W obszarze opracowania w rejonie wsi Kulik, podczas inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej 

w okresie czerwiec – wrzesień 2014 roku, stwierdzono występowanie następujących gatunków: 

 płazów 

• Grzebiuszka ziemna (1) 

• Żaba trawna (8) 

• Żaba moczarowa (7) 

• Żaby zielone (9) 

 gadów 

• Jaszczurka zwinka (11) 

 ptaków 

• Cierniówka (SC) 

• Sierpówka (SD) 

• Bocian Biały(CCC) 

• Rokitniczka (XB) 

 Ssaków 

• Łasica 

Wszystkie te wystąpienia miały miejsce na obrzeżach omawianego obszaru. 
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Ponad to przy zachodniej granicy obszaru objętego opracowaniem obserwowano występowanie ssaków,  

w tym nietoperzy przy południowo wschodniej granicy obszaru objętego planem. (Indeks aktywności 

nietoperzy 5,25
10

). 

Rysunek 8-5 Występowanie zwierząt na terenie wsi Kulik 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z inwentaryzacji przyrodniczej (Multiconsult, 2016 r.). 

Wyniki badań terenowych pozwalają stwierdzić brak szczególnych cech wyróżniających ten teren 

w regionie. Waloryzacja przyrodnicza wykazała, że większość terenu charakteryzuje bardzo niski potencjał 

środowiska naturalnego. Obszary położone w północnej części charakteryzuje potencjał niski, a miejscami 

średni. Większość obszaru ETAPu 1 charakteryzuje bardzo niski potencjał. 

Przedstawia to poniższy rysunek. 

                                                                 
10

 Wartość liczbowa podawana w jednostkach aktywności/ godzinę (n/h), określana dla każdego badania na 
poszczególnych punktach nasłuchowych lub funkcjonalnych odcinkach transektów (a także dla całej farmy lub jej 
wybranego fragmentu) wyliczana oddzielnie dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków (w tym łącznie dla 
wszystkich nietoperzy). 

ETAP 1 

GRANICE ETAPU I 
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Rysunek 8-6 Waloryzacja przyrodnicza w rejonie obszaru objętego zmianą planu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z inwentaryzacji przyrodniczej (Multiconsult, 2016 r.). 

Formy ochrony przyrody 

W granicach opracowania zlokalizowany jest jeden obszar objęty ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest to południowo - zachodni fragment Chełmskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

Najbliższy obszar Natura 2000 to Dobromyśl (PLH060033) położony w odległości około 540 m na 

południowy - zachód od granicy opracowania. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych obszarów chronionych zostały 

przedstawione w ramach analizy wpływu zapisów projektu planu na te obszary, w  rozdziale 5.3. 

Charakterystyka warunków klimatycznych 

Klimat obszaru opracowania kształtowany jest pod wpływem mas powietrza polarno – morskiego (60 % 

wystąpień) i polarno – kontynentalnego (34 % wystąpień).  Układy mas powietrznych w przebiegu rocznym 

powodują duże kontrasty termiczne. Teren gminy ma jedne z najwyższych w Polsce wartości 

promieniowania słonecznego   (98- 100 kcal/cm
2
/rok)

11
. 
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 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Siedliszcze (2004 – 2015), Siedliszcze, 2004 r. 

ETAP 1 
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Zgodnie z regionalizacją klimatyczną A. Wosia (1999) teren gminy Siedliszcze, jak również teren objęty 

opracowaniem znajduje się w granicach dwóch regionów klimatycznych
12

:  

• Regionu Zamojsko – Przemyskiego (R-XXVNI), 

• Regionu Wschodniomałopolskiego (R-XXI). 

Oba regiony charakteryzują się dużą zmiennością występowania poszczególnych typów pogody. 

Podstawowe parametry charakteryzujące klimat obszaru gminy Siedliszcze są następujące
13

: 

• Średnia temperatura powietrza wynosi około 7 – 8 
o
C.  

• Najniższe notowane temperatury wynoszą około -28 – 29 
o
C.  

• Najwyższe notowane temperatury wynoszą około + 34 
o
C.  

• Średnia amplituda roczna temperatury mieści się w przedziale około 20,0 – 22,5 
o
C. 

• Średnia roczna suma usłonecznienia, czyli bezchmurnego nieba wynosi około 1600 h (Region 

Zamojsko - Przemyski) i około 1600 – 1700 h (Region Wschodniomałopolski).  

• Średnia roczna suma opadów kształtuje się w granicach 450 – 500 mm (Region Zamojsko - 

Przemyski) i około 400 – 450 mm (Region Wschodniomałopolski).  

• Pokrywa śnieżna zalega średnio ok. 40 – 50 dni w roku.  

• Okres wegetacyjny wynosi ponad 200 dni w roku. 

• Wiatry wieją najczęściej z sektora zachodniego (około 30 – 35%) oraz południowego (około 20 – 

25%). Kierunki i prędkości wiatrów w dużym stopniu zależą jednak od lokalnego ukształtowania 

terenu. Cisze i wiatry słabe o prędkości poniżej 2 m/s występują z częstością około 50 – 60%. 

Powietrze atmosferyczne 

Na terenie gminy Siedliszcze nie ma dużych źródeł emitujących zanieczyszczenia do atmosfery. Głównym 

źródłem emisji zanieczyszczeń jest tzw. emisja niska - z lokalnych kotłowni i palenisk domowych. Problem 

ten jest szczególnie odczuwalny w porze zimowej. Innym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest również 

komunikacja, związana z ruchem samochodowym. Przez teren gminy przebiega między innymi droga 

krajowa nr 12. 

Ocena jakości powietrza dokonywana jest w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Obszar 

gminy Siedliszcze położony jest w strefie lubelskiej, wyodrębnionej w ramach implementacji Dyrektywy 

2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Na terenie gminy nie ma 

zlokalizowanego punktu pomiarowego w ramach monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Najbliższy punkt pomiarowy zlokalizowany jest w mieście Chełm przy 

ul. Jagiellońskiej. 
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 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa, Arcadis Sp. z o. o., 
Warszawa, 2012 r. 
13

 Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa, Arcadis Sp. z o. o., 
Warszawa, 2012 r. 
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Zgodnie z wynikami oceny jakości powietrza województwa lubelskiego prowadzonymi przez WIOŚ 

w Lublinie
14

,  dla kryterium ochrony zdrowia, strefę lubelską zaliczono do:  

• klasy C ze względu na przekroczenia 24 godzinnych stężeń pyłu PM10 i bezno/a/pirenu w pyle PM10, 

• klasy B ze względu na poziom stężeń pyłu PM2,5 (przekraczający poziom dopuszczalny lecz nie 

przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji), 

• klasy A ze względu na brak przekroczeń poziomu docelowego (i klasę D2 ze względu na stwierdzone 

przekroczenia poziomu celu długoterminowego). 

Zgodnie z klasyfikacją dla kryteriów ochrony roślin strefa ta została zaliczona do klasy A. 

Klasyfikacja wykonana w 2014 roku potwierdza występujące w latach wcześniejszych  przekroczenia 24-

godzinnego poziomu pyłu PM10 na terenie województwa lubelskiego. Dlatego też niezbędne jest wdrożenie 

działań wskazanych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej
15

. Zgodnie z tym Programem:  

„Kierunkiem wspomagającym realizację działań, w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń, jest 

wprowadzenie odpowiednich zapisów do kluczowych dokumentów strategicznych, w tym: 

• sporządzanych lub aktualizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji 

o warunkach zabudowy - wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło na nowych 

osiedlach, z nośników nie powodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza 

(tj. podłączanie do sieci cieplnych tam gdzie jest to możliwe, stosowanie kotłów gazowych lub 

olejowych, ogrzewania elektrycznego oraz wykorzystanie energii odnawialnej nie powodującej 

zwiększonej emisji zanieczyszczeń), zapewnienia „przewietrzania” terenów zabudowanych, stosowania 

pasów zieleni ochronnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przekroczeń; (…)”. 

Klimat akustyczny 

Poziomy dopuszczalne hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ochronie akustycznej podlegają tereny 

zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz tereny szpitali, szkół, domów 

opieki społecznej, uzdrowisk oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Z uwagi na brak dużych zakładów przemysłowych, położenie z dala od większych skupisk osadniczych oraz 

rozproszoną sieć osadniczą, na terenie gminy Siedliszcze, o klimacie akustycznym decyduje przede 

wszystkim (uwzględniając charakter źródła dźwięku) hałas komunikacyjno - drogowy.  

W obrębie wsi Kulik, głównym źródłem hałasu jest droga wojewódzka nr 839 sąsiadująca z obszarem 

przedmiotowego projektu planu. 

Na terenie gminy WIOŚ w Lublinie nie prowadzi pomiarów hałasu komunikacyjnego
16

. 

Pola elektromagnetyczne 

Na terenie opracowania brak jest obiektów wytwarzających pole elektromagnetyczne. 

                                                                 
14

 Wyniki oceny jakości powietrza województwa lubelskiego za 2014 r., WIOŚ w Lublinie: 
http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/strona-1/ocena-jakosci-
powietrza/WIOS_Lublin_jakosc_powietrza_2014.pdf  
15

 Program Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej został przyjęty Uchwałą z dnia 25 listopada 2013 r. Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Nr XXXVII/607/2013: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2013/5187/akt.pdf 
16

 Link do strony internetowej WIOŚ ze sprawozdaniami z pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w latach 
2009 - 2014: http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wyniki-pomiar%C3%B3w-
kr%C3%B3tkookresowych-ha%C5%82asu-drogowego-w-latach-2009-2014.pdf  
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Krajobraz 

Na całości analizowanego terenu krajobraz pierwotny  i naturalny nie występuje. Całość obszaru wypełnia 

krajobraz kulturowy (rolniczy). Nieco mniej przekształcony i atrakcyjniejszy jest obszar położony na 

północy, będący częścią Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie pośród obszarów rolnych są 

zlokalizowane skupiska drzew i krzewów oraz cieki i urządzenia melioracyjne. 

W obszarze projektu planu znalazła się rozproszona zabudowa zagrodowa. 

Poniżej zamieszczono zdjęcia wybranych fragmentów analizowanego obszaru. 

Fotografia 8.1 Widok z drogi nr 839 w kierunku 
wschodnio - południowym, przy granicy z gminą Cyców 

 

Fotografia 8.2 Widok z drogi nr 839 w kierunku północno 
- wschodnim 

 

Współ. 51.2595571; 23.1633905 Współ. 51.2545996; 23.1656216 

Fotografia 8.3 Widok z drogi nr 839 w kierunku 
północno - wschodnim 

 

Fotografia 8.4 Widok z drogi nr 839 w kierunku 
północnym 

 

Współ. 51.2486088; 23.1686034 Współ. 51.2464853; 23.1744884 

Źródło: https://www.google.pl/maps  

Zabytki i dobra materialne 

Na terenie objętym planem brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Najbliższym zabytkiem 

rejestrowym jest zespół dworsko-parkowy o numerze A/1155, położony w odległości ok. 700 m od obszaru 

objętego ETAPem 1.  

W niewielkiej odległości, ale poza obszarem objętym zmianą planu, znajdują się:  cmentarz prawosławny 

oraz miejsce pamięci: mogiła ofiar terroru oraz grób nieznanego żołnierza. 

Według informacji zawartych na archeologicznym zdjęciu Polski, na obszarze opracowania zlokalizowane 

są liczne stanowiska archeologiczne, które zostały przedstawione na poniższym rysunku. 
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Rysunek 8-7 Występowanie zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych w rejonie wsi Kulik 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z o zabytkach. 

 

ETAP 1 
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Zał. T.2      Zgodność projektu planu z celami ochrony środowiska 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodny jest z celami ochrony środowiska 

określonymi w nadrzędnych i równorzędnych dokumentach, ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich:  

Szczebel międzynarodowy: 

1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu - KOM(2010) 2020 wersja ostateczna  

2. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 r. - KOM(2011) 244 wersja ostateczna 

3. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu - COM(2013) 216 wersja ostateczna 

4. BIAŁA KSIĘGA. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania. Bruksela, dnia 1.4.2009 

KOM(2009) 147 wersja ostateczna 

5. Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby - KOM(2006) 231 

wersja ostateczna 

6. Plan ochrony zasobów wodnych Europy - COM(2012) 673 wersja ostateczna 

7. Blueprint to Safeguard Europe’s waters (water Blueprint) 

8. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 

2002 nr 184 poz. 1532) 

9. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz.U. 1978 nr 

7 poz. 24, z późn. zm.) 

10. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w 

Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263, z późn. zm.) 

11. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 

2006 nr 14 poz. 98) 

12. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu 

dnia 16 listopada 1972 r. (Dz.U. 1976 Nr 32 poz. 190) 

13. Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 

października 1985 r. (Dz.U. 2012 poz. 210) 

14. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona w La 

Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz.U. 1996 nr 120 poz. 564) 

Szczebel krajowy: 

1. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Warszawa 2008 r.  

2. Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 
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3. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (projekt z 2015 r.) 

4. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 

5. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 

2014-2020 

6. Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) 

7. Program Wodno-Środowiskowy Kraju 

8. Plany Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

9. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze dorzecza Wisły 

10. Aktualna wersja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

11. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 - projekt 

12. Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych 

na terenach nizinnych (projekt programu) 

13. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 

14. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 

15. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r. 

16. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014 r. 

17. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (z 13.07.2010 r.) 

18. Krajowa Polityka Miejska 2023 

19. Strategia Polityki Zdrowotnej na lata 2014-2020 

Szczebel regionalny: 

1. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 

2019 

2. Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z 2013 r.  

3. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza 

aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg z 2014 r.  

4. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmskiego - aktualizacja na lata 2009 - 2012 

z perspektywą do roku 2016 

Szczebel lokalny: 

1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siedliszcze (2004 - 2015) 

2. Plan gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej na lata 2009 - 2012, 

z perspektywą do roku 2016: http://www.bip.starostwo.hrubieszow.pl/dat/uchwalyzaz/434.pdf  

Cele wyżej wymienionych dokumentów opierają się o podstawowe zasady zrównoważonego 

gospodarowania zasobami naturalnymi.   
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W zakresie użytkowania zasobów wodnych, cele ustanowione w wyżej wspomnianych dokumentach 

obejmują m.in. ograniczanie negatywnego wpływu na stosunki wodne i jakość wód powierzchniowych 

i podziemnych, racjonalizację gospodarki wodnej, wzmocnienie ochrony dolin rzecznych czy też ochronę 

obszarów wodno – błotnych.  

Z zakresu zasobów biotycznych i krajobrazowych postulowane są: wzbogacanie i racjonalna eksploatacja 

zasobów leśnych (zwiększenie lesistości), ochrona różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości 

korytarzy ekologicznych, tworzenie spójnego przestrzennie systemu obszarów prawnie chronionych 

niezbędnych dla zachowania równowagi ekologicznej, jak również ochrona walorów krajobrazowych. 

Równie istotne cele to zachowanie korzystnych warunków aerosanitarnych, ograniczanie negatywnego 

wpływu na jakość powietrza oraz zmianę lokalnego klimatu, minimalizacja wpływu hałasu 

i promieniowania elektromagnetycznego, zmniejszenie emisji substancji i energii, a także ochrona gleb 

i zasobów kopalin.  

Wśród postulatów dotyczących gospodarki odpadowej wymieniane są: minimalizacja wytwarzania oraz 

składowania odpadów, osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów i podniesienie 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Cele dotyczą także potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego oraz konieczności kształtowania ładu 

przestrzennego, a także poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

Projekt planu miejscowego uwzględnia wyżej wymienione cele poprzez właściwą lokalizację terenów 

o zróżnicowanym przeznaczeniu. Tam, gdzie zaplanowane zostały obszary o przeznaczeniu 

dopuszczającym bardziej intensywne użytkowanie terenu, realizacja celów nawiązujących do ochrony 

środowiska została zapewniona poprzez odpowiednie zapisy w projekcie planu w myśl zasad 

zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają także potrzebę realizacji celów społecznych i 

gospodarczych.  

Bardzo istotnym oddziaływaniem, jakie może wystąpić wraz z realizacją zapisów planu jest oddziaływanie 

wizualne na krajobraz. Nowe obiekty, zwłaszcza w obrębie wydzielenia P-1 będą swoją kubaturą 

i wysokością znacznie wyróżniały się w otoczeniu. Na etapie planowania przedsięwzięć, które będą 

realizowane w obrębie obszaru planu, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko i/lub obszary Natura 2000, będzie możliwe zaproponowanie zastosowania środków 

minimalizujących negatywny wpływ na krajobraz. 

Analiza projektu planu w odniesieniu do celów ochrony środowiska została wskazana w rozdziale  4 

„Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko”. 

Projekt planu jest zgodny z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, którego cele zostały uznane za zgodne z wymienionymi dokumentami w ramach 

prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.  
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Zał. T.3 Zakres prognozy określony przez RDOŚ 
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Zał. T.4 Zakres prognozy określony przez PPIS 
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