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1. WPROWADZENIE 

 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Majdan Zahorodyński w gminie Siedliszcze, 

opracowywanego na podstawie uchwały Nr XXIV/193/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 15 lutego 

2017 roku. Zakres opracowania miejscowego planu obejmuje działki położone w obrębie geodezyjnym 

Majdan Zahorodyński o numerach ewidencyjnych: 150/3, 150/4, 132, 128/1, 656, 133/1, 133/2. 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

 Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko stanowi art. 46 pkt 1 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 353). Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przez strategiczną ocenę oddziaływania  

na środowisko rozumie się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy, postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu, studium i programu, 

obejmujące w szczególności: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie 

wymaganych ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziały społeczeństwa w postępowaniu. 

Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) korespondują  

z wymaganiami Unii Europejskiej, zawartymi w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady: 

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

środowisko; 

 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 

dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG; 

 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu  

do sporządzenia niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej  

w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy 

Rady 85/337/EWG i 96/61/WE. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi element procesu sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Jej głównym celem jest wskazanie przewidywanego 

wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w projekcie planu 

różnych form zagospodarowania przestrzennego. W tym celu w prognozie ocenia się relacje pomiędzy 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi, a uwarunkowaniami środowiska 

przyrodniczego. W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko analizie i ocenie podlega projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Majdan 

Zahorodyńskim, w zakresie zgodnym z podjętą uchwałą. Podkreśla się, iż prognoza dotyczy nie tylko 

oddziaływania na środowisko, ale także wpływu otoczenia na teren, który przeznacza się pod określoną 

funkcję. Dlatego też niezbędnym elementem kompleksowej prognozy jest ocena charakteru wpływu 

naturalnych (fizjograficznych) oraz antropogenicznych (głównie związanych z uciążliwą działalnością 

człowieka) czynników lokalizacyjnych na warunki zamieszkania i pracy. 

Zakres i treść Prognozy określa art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

(…), zgodnie z którym prognoza zawiera: 
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 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami; 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jego przeprowadzania; 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska, w tym na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem; 

 istniejące problemy oraz cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu; 

 przewidywane znaczące oddziaływania; 

przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko; 

 rozwiązania alternatywne, o ile zostanie wykazane, że istnieją możliwości ich wprowadzenia. 

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy ooś informacje zawarte w prognozie oddziaływania  

na środowisko muszą być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny, a także 

dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych w projekcie analizowanego 

dokumentu.  

Zakres prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  

w Lublinie – pismo znak: WSTII.411.20.2017.DB z dnia 8 czerwca 2017 roku oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmie - pismo znak: NS-NZ.700-47/17 z dnia 25.05.2017 r. 

Prognoza opracowana została zgodnie z zakresem problemowym wynikającym z art. 51 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(…), który to precyzuje schemat formalnej  

i merytorycznej zawartości prognozy oddziaływania na środowisko oraz wymagany zakres analiz  

i ocen. 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

Prognozę dotyczącą projektu miejscowego planu sporządzono w oparciu o dostępne materiały, 

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

podstawie: 

 wizji terenu; 

 analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości 

Majdan Zahorodyński; 

 analizy mapy sozologicznej i hydrogeologicznej w skali 1:50 000; 

 analizy archiwalnych materiałów fizjograficznych i geologicznych; 

 analizy opracowania ekofizjograficznego gminy Siedliszcze, Multiconsult Polska Sp. z o.o., 

Warszawa, 2016 r.; 

 analizy dokumentów o charakterze regionalnym, w tym w szczególności Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku); 

 analizy Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego; 

 literatury przedmiotu i obowiązujących w dniu podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania 

projektu miejscowego planu, aktów prawnych (spis w załączeniu), o ile tak stanowią przepisy 

szczególne. 

Ilekroć w przedmiotowym dokumencie jest mowa o „projekcie planu”, bądź „projekcie 

dokumentu”, należy przez to rozumieć „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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dla terenu w miejscowości Majdan Zahorodyński”. Analogicznie, poprzez określenie „prognoza” należy 

rozumieć „prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w miejscowości Majdan Zahorodyński”. 

5. METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Informacje uzyskane z materiałów wymienionych powyżej oraz podczas wizji terenowych 

pozwoliły na opracowanie ogólnej charakterystyki środowiska przyrodniczego omawianego obszaru  

w podziale na jego poszczególne komponenty, w tym: rzeźbę terenu, budowę geologiczną i warunki 

podłoża, warunki wodne, szatę roślinną, świat zwierzęcy, gleby, klimat lokalny. Na ich podstawie 

określono również stan środowiska przyrodniczego w zakresie jakości powietrza, wód i klimatu 

akustycznego oraz wskazano obecny sposób i stan zagospodarowania obszaru objętego projektem 

planu oraz jego najbliższego otoczenia.  

Ponadto w prognozie dokonano analizy i oceny ustaleń projektu zmiany Planu oraz skutków 

ich realizacji dla środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wpływu na jego podstawowe elementy, 

podatności poszczególnych terenów na degradację oraz konieczności przeprowadzenia przekształceń 

funkcjonalno-przestrzennych omawianego obszaru. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-

opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w całość 

posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu, 

jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń projektu planu. 

Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako 

całości. Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami 

środowiskowymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia 

obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście – stopień ogólności ustaleń 

projektu planu. 

 

6. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

 

6.1. CEL I ZAKRES MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

Nadrzędnym celem projektu miejscowego planu, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów 

ich zagospodarowania i zabudowy. Projekt miejscowego planu sporządzony został w oparciu  

o uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz potrzeby lokalne. Teren zmiany miejscowego planu 

objęty jest obecnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Nr XIII/69/04 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 25 lutego 2004 roku.  

Projekt miejscowego planu fragmentu obszaru wsi Majdan Zahorodyński obejmuje dwa tereny 

położone w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego oraz terenów zabudowy zagrodowej, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej. W obowiązującym planie miejscowym obszary 

te stanowią tereny rolnicze.  
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6.2. POWIĄZANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru wsi 

Majdan Zahorodyński, wykonane zostało zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Nr XXV/207/17 Rady 

Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 roku. Zgodnie z polityką rozwoju przestrzennego gminy, 

określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obszary projektu 

planu położone są w strefie zabudowy letniskowej (ML), obejmującej tereny rozwoju turystyki, 

rekreacji indywidualnej i zbiorowej w miejscowości Majdan Zahorodyński. Dla strefy studium określa 

poniższe ustalenia:  

 zabudowa letniskowa, jako funkcje uzupełniające dopuszcza się: zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, zabudowę usługową, w tym usługi turystyki (ośrodki wypoczynkowe, hotele, 

pensjonaty, pola kampingowe i namiotowe itp.), zabudowę usług sportu i rekreacji, których 

łączny udział w przeznaczeniu terenów w granicach poszczególnych stref zabudowy 

letniskowej nie może wynieść więcej niż 20% powierzchni zabudowy w każdej takiej strefie;  

 poszczególne funkcje mogą być realizowane w zależności od potrzeb i niezależnie od siebie,   

w ramach stref zabudowy letniskowej dopuszcza się wydzielanie terenów na cele: dróg 

publicznych i niepublicznych, dojść i dojazdów, innych terenów komunikacji, parkingów 

samochodowych, placów publicznych, zieleni urządzonej i naturalnej (w tym lasów), wód 

powierzchniowych, miejsc przeznaczonych do sportu i rekreacji, terenów infrastruktury 

technicznej, innych obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta i gminy; 

 maksymalna wysokość budynków usług turystyki –15 m, pozostałych budynków – 12 m;   

minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej przeznaczonej na cele 

zabudowy letniskowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej – 50%; dla 

pozostałych funkcji według potrzeb;    

 minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy letniskowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej – 1000 m2 , dla pozostałych funkcji 

według potrzeb. 

 

Zapisy projektu planu są także zgodne z innymi ustaleniami dokumentów rangi regionalnej  

i lokalnej, w tym: 

 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą Sejmiku  

Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r., to dokument określający 

kierunki zagospodarowania przestrzennego na szczeblu regionalnym. 

Zgodnie z PZPWL, w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa lubelskiego gmina 

Siedliszcze położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej w strefie gospodarki 

hodowlanej (podstrefa mozaikowa łąkowo-leśno-polna), dla którego określono główne funkcje 

rozwojowe: podstawowa – gospodarcza (ukierunkowana na produkcję zwierzęcą) oraz towarzysząca – 

turystyczna.  

Gmina Siedliszcze położona jest w obszarach funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym: 

wiejskim obszarze funkcjonalnym wymagającym wsparcia procesów rozwojowych oraz  

w przygranicznym obszarze funkcjonalnym w strefie nadgranicznej. Cele rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego określone PZPWL, które mogą odnosić się do obszaru zmiany planu dotyczą:  

 wzmacniania powiązań funkcjonalnych (transportowych, teleinformatycznych, społeczno-

gospodarczych) z lokalnymi ośrodkami rozwoju; 

 stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości związanej z produkcją rolną  

i wykorzystywaniem walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego w turystyce. 



8 
 

Ponadto gmina Siedliszcze położona jest również w obszarach funkcjonalnych o znaczeniu 

regionalnym: „Polesie ze strefą oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna” oraz „Łęczyńsko-chełmskim 

okręgu górniczo-energetycznym”. W kontekście projektu planu miejscowego istotne pozostają kierunki 

działań dla obszaru Polesia dotyczące: rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

Na obszarach objętych planem miejscowym, PZPWL nie wskazuje zadań i inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu wojewódzkim i ponadlokalnym. 

 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 

2030) 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 została przyjęta Uchwałą 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. W horyzoncie 2020 roku, strategiczne 

cele rozwoju są określone następująco: 

 wzmacnianie urbanizacji regionu, 

 restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, 

 selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu, 

 funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

Projekt planu nie odnosi się bezpośrednio do strategii rozwoju województwa lecz rozwój 

funkcji letniskowych wpisuje się w ogólne założenia strategii, dotyczące rozwoju obszarów wiejskich.  

 

 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019  

z perspektywą do 2023 

 

Priorytetowymi obszarami przyszłej interwencji w ramach Programu Ochrony Środowiska 

powinny być:   

 ochrona powietrza i klimatu - w zakresie ograniczenia niskiej emisji pyłów i poprawy jakości 

powietrza;   

 ochrona przed zagrożeniem hałasem - w zakresie ograniczenia narażenia mieszkańców  

na ponadnormatywny hałas drogowy;   

 gospodarowanie wodami - w zakresie poprawy jakości oraz ilości wód powierzchniowych  

i podziemnych;   

 gospodarka wodno-ściekowa - w zakresie efektywnych rozwiązań dla gromadzenia  

i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej.  

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały  

w zapisach projektu miejscowego planu poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 do roku 2020 

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008 – 2015 (z perspektywą do 

roku 2020) określa cztery priorytety rozwoju: 

 Priorytet 1: Zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów dla rozwoju społeczno-

gospodarczego, 

 Priorytet 2: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, 

 Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia i jakości życia mieszkańców powiatu, 

 Priorytet 4: Podnoszenie kompetencji i zdolności do kooperacji mieszkańców oraz wykluczenia 

cywilizacyjnego. 
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Rozwój funkcji letniskowych i usług turystyki w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego  

w Majdanie Zahorodyńskim stanowi o wykorzystaniu walorów środowiskowych do rekreacji  

i wypoczynku, co wpłynie na atrakcyjność terenów. 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Siedliszcze 

 

W strategii określono misję gminy jako: „Gmina Siedliszcze jest miejscem, gdzie żyje się 

spokojnie i bezpiecznie, jest atrakcyjna dla inwestycji gospodarczych i budownictwa, z rozwiniętym  

i przynoszącym dochody rolnictwem a walory przyrodnicze skłaniają do rekreacji i wypoczynku”. 

Wyznaczono także pięć celów operacyjnych:  

CEL I: Rozwój infrastruktury technicznej poprawiającej warunki życia na terenie gminy Siedliszcze  

CEL II: Kreowanie dogodnych warunków do inwestowania na terenie gminy Siedliszcze i rozwój 

przedsiębiorczości  

CEL III: Wzrost potencjału gminy Siedliszcze jako ośrodka turystyczno-kulturalnego z znaczeniu 

lokalnym  

CEL IV: Rozwój rolnictwa i poprawa warunków prowadzenia działalności przez rolników z terenu 

gminy Siedliszcze  

CEL V: Poprawa stanu usług społecznych na terenie gminy Siedliszcze. 

  

Rozwój funkcji letniskowych i usług turystyki wpisuje się w określoną w strategii misją gminy.  

 

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO I KULTUROWEGO TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM 

MIEJSCOWEGO PLANU NA TLE GMINY SIEDLISZCZE 

7.1. POŁOŻENIE, UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Gmina Siedliszcze jest gminą miejsko-wiejską, zlokalizowaną w centralnej części województwa 

lubelskiego, w powiecie chełmskim. Gmina sąsiaduje z gminami: Milejów (pow. łęczyński), Puchaczów 

(pow. łęczyński), Cyców (pow. łęczyński), Wierzbica (pow. chełmski), Chełm (pow. chełmski), Rejowiec 

Fabryczny (pow. chełmski) oraz Trawniki (pow. świdnicki). 

Tereny objęte projektem planu zlokalizowane są w miejscowości Majdan Zahorodyński,  

w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego (zalewu) i obejmują: 

 działkę oznaczoną nr ewid. 132 – stanowiącą drogę gminną, niezabudowaną działkę oznaczoną 

nr ewid 150/3, 150/4 – zabudowaną budynkiem letniskowym oraz część niezabudowanych 

działek ozn. nr ewid. 133/1 i 656 oraz działkę oznaczoną nr ewid. 133/2 – zabudowaną 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

 południową niezabudowaną część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 128/1, od strony 

północnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. 

7.2. POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I RZEŹBA TERENU 
 

Gmina Siedliszcze położona jest na Polesiu Wołyńskim, w obrębie dwóch mniejszych jednostek 

geograficznych zwanych mezoregionami, tj. Obniżenia Dorohuckiego i Pagórów Chełmskich. Tereny 

objęte projektem miejscowego planu położone są w obrębie Obniżenia Dorohuskiego, 

charakteryzującego się typowym dla nizin równinnym krajobrazem. 

Na terenie gminy występują takie formy geomorfologiczne jak: 

 ostańce kredowe – łagodne wzniesienia 20 – 40m (m.in. w okolicy miejscowości Marynina –

Kamionki - Karczemki 255 m n.p.m., Siedliszcze (217 m n.p.m.), 
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 werteby – zagłębienia krasowe na powierzchni ostańców kredowych, w formie lejków różnej 

wielkości (od kilkudziesięciu do 200 m) i głębokości kilku metrów, które połączone tworzą 

większe formy tj. – dolinki krasowe (o długości od kilkuset metrów do 3 km), 

 wały akumulacji wodnolodowcowej w rejonie wsi Mogielnica, są to niewielkie wzniesieni (5 m) 

jednak z uwagi na procesy denudacyjne mało wyróżniają się w terenie, 

 młodo plejstoceński poziom akumulacji jeziorzyskowo – rzecznej, jest to równinny teren 

porozcinany zagłębieniami pochodzenia krasowego, 

 płaski poziom holoceński akumulacji bagiennej – w formie rozległych równin torfowych 

występujące m.in. w okolicach Siedliszcza oraz Majdanu Zahorodyńskiego. 

7.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 
 

Obszar gminy Siedliszcze znajduje się w peryferyjnej części platformy wschodnioeuropejskiej,  

w granicach Niecki Lubelskiej (nadbużańskiej), cechującej się łagodną strukturą paleozoiczną, 

utworzoną ze skał karbońskich. Najstarsze utwory w podłożu to kambryjskie piaskowce (miąższość > 

700 m), powyżej których występują: margle i wapienie ordowiku, sylurskie iłowce i mułowce wapniste 

z soczewkami i laminami wapieni oraz utwory dewonu dolnego (piaskowce, mułowce i iłowce) oraz 

dewonu środkowego i górnego (wapienie i dolomity). Miąższość węglonośnych osadów karbońskich 

(iłowce, mułowce, piaskowce z wkładkami węgla) jest zróżnicowana i waha się od 600 m do 1600 m. 

Powyżej utworów paleozoicznych występują utwory mezozoiczne - jurajskie, które wykształcone są  

w postaci wapieni i dolomitów o miąższość rzędu około 100 m. Występujące nad nimi utwory kredy 

zalegają na głębokości 400 - 600 m i są reprezentowane przez osady węglanowe, wśród których 

wymienia się: kredę piszącą, margle, wapienie margliste, opoki i opoki margliste. Powyżej występują 

utwory trzeciorzędowe (miocen), tj.: piaskowce i inne skały okruchowe. W obniżeniach podłoża 

kredowego występują utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie o miąższości około 20 m. 

Rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi 

planowane jest na lata 2019–2022 w ramach realizowanego projektu p.n. „System Ochrony 

Przeciwosuwiskowej”. Na podstawie aktualnie dostępnych danych dotyczących wstępnych informacji  

o możliwej predyspozycji obszarów do ruchów masowych, wynikających z budowy geologicznej  

i morfologii terenów, na obszarze gminy Siedliszcze nie stwierdzono obszarów zagrożonych 

występowaniem ruchów masowych. 

O warunkach geologiczno–inżynierskich decydują: skład litologiczny skał i gruntów, 

ukształtowanie powierzchni terenu, a także położenie zwierciadła wód gruntowych i ewentualne 

zagrożenie procesami geodynamicznymi. Uwzględniając te kryteria, na terenie gminy wydzielono 

rejony korzystne i niekorzystne (utrudniające) dla budownictwa, gdzie planowanie obiektów 

budowlanych wiązałoby się z nadmiernym wzrostem kosztów inwestycji. Obszary występowania 

gruntów spoistych zwartych, półzwartych, twardoplastycznych, gruntów sypkich 

średniozagęszczonych, w obrębie których zwierciadło wód gruntowych sięga poniżej 2 m p.p.t. 

zakwalifikować można do rejonów o korzystnych warunkach budowlanych i są one zlokalizowane  

w przeważającej części gminy. Rejony o warunkach geologiczno-inżynierskich niekorzystnych dla 

budownictwa związane są przede wszystkim z występowaniem gruntów słabonośnych, gruntów 

antropogenicznych, obszarów podmokłych, zabagnionych, narażonych na zalewanie, a także obszarów, 

na których poziom wód gruntowych występuje nie głębiej niż 2 m od powierzchni terenu.  

Na obszarach objętych projektem planu zalegają piaski i częściowo słabonośne grunty 

organiczne. Poziom wód podziemnych waha się w granicach 2-1 m p.p.t. Obszary objęte projektem 

planu ocenia się jako grunty o mało korzystnych warunkach budowlanych. Natomiast z uwagi na jego 

lokalizację (w sąsiedztwie zbiornika wodnego) i walory środowiskowe teren posiada predyspozycje do 

pełnienia funkcji wskazanych w planie, tj.  zabudowy letniskowej i usług turystyki, co wymagać będzie 

jednak obostrzeń przy realizacji zabudowy. 
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7.4. ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE KOPALIN ORAZ OBSZARY I TERENY 

GÓRNICZE 
 

W obszarze objętym analizą występuje złoże węgla kamiennego (Lublin).  

 

7.5. WODY POWIERZCHNIOWE 

 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju teren objęty zmianą planu położony jest 

w obszarze dorzecza Wisły, w zlewni rzeki Wieprz.  

 Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszar objęty 

planem znajduje się w obrębie JCWP Mogilnica (PLRW20001724529). JCWP Mogilnica jest 

monitorowana i wykazuje się dobrym i powyżej dobrego stanie/potencjale ekologicznym  

oraz o dobrym stanie chemicznym. 

 

7.6. WODY PODZIEMNE 

 

Obszary zmiany planu znajdują się w obrębie JCWPd nr PLGW200090.  

W analizowanym obszarze występują dwa użytkowe poziomy wodonośne w kontakcie 

hydraulicznym: czwartorzędowe i kredowe. Oba te poziomy pozbawione są praktycznie na całym 

obszarze izolacji naturalnej. Zwierciadło wód poziomu czwartorzędowego ulega w ciągu roku znacznym 

wahaniom (1,0-1,5 m). 

Poziom kredowy na terenie gminy tworzą wody typu szczelinowo-warstwowego, występujące  

w utworach kredy górnej, w krasowiejących marglach i opokach mastrychtu. Zasoby dyspozycyjne 

zbiornika szacuje się na 1 128 tys. m3/dobę.  

Poziom kredowy stanowi fragment GZWP Nr 407Niecka Lubelska Chełm – Zamość.  

W granicach zbiornika zostały wyznaczone Obszary Najwyższej Ochrony (ONO) oraz Obszary Wysokiej 

Ochrony (OWO). Obszar w Majdanie Zahorodyńskim znajduje się poza powyższymi obszarami 

chronionymi. 

7.7. GLEBY 
 

Na terenie gminy Siedliszcze przeważają gleby o średniej jakości, należące do klasy bonitacyjnej 

IVa i IVb. Gleby urodzajne klas II, IIIa i IIIb zajmują 27,8 %, a gleby słabe około 16,5 % gruntów 

ornych. Największą wartość rolniczą mają rędziny wytworzone ze zwietrzeliny skał kredowych. 

Największe zwarte powierzchnie tych gleb znajdują się w południowej części gminy. Wśród użytków 

zielonych przeważają gleby średnie i słabe o klasach IV i V. 

Na obszarze objętym zmianą planu występują gleby bielicowe, lokalnie brunatne wyługowane 

wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych, zalegających na piaskach luźnych lub pyłach. Gleby 

te występują w VI klasie gruntów ornych, zakwalifikowane do 9-go kompleksu przydatności rolniczej. 

W skład tych kompleksów wchodzą gleby najsłabsze, bardzo ubogie w składniki pokarmowe  

o wadliwych stosunkach wodno-powietrznych, małoprzydatne lub nieprzydatne dla celów rolniczych. 

Znaczną część obszaru zajmują użytki zielone słabe /3z/, w V i VI klasie bonitacyjnej, które tworzą 

gleby w przewadze organogeniczne – torfowe, mułowo-torfowe, lokalnie bielicowe glejowe.  

 

7.8. WARUNKI KLIMATYCZNE 

 

Klimat na obszarze gminy kształtowany jest pod wpływem mas powietrza polarno – morskiego  

i polarno – kontynentalnego. Układy mas powietrznych w przebiegu rocznym powodują duże kontrasty 

termiczne. Występują tu jedne z najwyższych w Polsce wartości promieniowania słonecznego (98 - 100 

kcal/cm2/rok). Zgodnie z regionalizacją klimatyczną A. Wosia (1999) gmina Siedliszcze znajduje się  

w granicach dwóch regionów klimatycznych: 
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 Regionu Zamojsko – Przemyskiego (R-XXVNI) 

 Regionu Wschodniomałopolskiego (R-XXI) 

Oba regiony charakteryzują się dużą zmiennością występowania poszczególnych typów pogody. 

Analizowany obszar położony jest w Regionie Wschodniomałopolskim. Podstawowe parametry 

charakteryzujące występujący tu klimat są następujące: 

 średnia temperatura powietrza 7 – 8 oC 

 najniższe notowane temperatury -28 – 29 oC 

 najwyższe notowane temperatury + 34 oC 

 średnia amplituda roczna temperatury mieści się w przedziale około 20,0 – 22,5 oC 

 średnia roczna suma usłonecznienia, czyli bezchmurnego nieba wynosi 1600 – 1700 h (Region 

Wschodniomałopolski) 

 średnia roczna suma opadów kształtuje się w granicach 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 częstotliwością ok. 50 – 60%.1 

Tereny objęte zmianą planu charakteryzują się znaczną przewagą niekorzystnych warunków 

topoklimatycznych oraz termiczno-wilgotnościowo, z uwagi na płytkie zaleganie wód gruntowych. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo występowania przygruntowych przymrozków, częstych stagnacji 

wilgotnego i chłodnego powietrza, zalegania mgieł i niedostatecznego przewietrzania. 

7.9. SZATA ROŚLINNA 
 

Roślinność potencjalna 
 

Występujące na terenie gminy  Siedliszcze siedliska wskazują, iż panującym typem roślinności 

potencjalnej, jaka mogłaby zapanować w warunkach nieskrępowanej sukcesji ekologicznej, jest grąd 

subkontynentalny lipowo–dębowo–grabowy (TilioCarpinetum) w odmianie środkowopolskiej i serii 

ubogiej. W obszarach zmiany planu potencjalnymi siedliskami są lasy łęgowe (Ficario ulmetum) oraz 

ols środkowoeuropejski (Carici elongatae-alnetum). 2  

Roślinność rzeczywista 

Na terenach objętych opracowaniem występuje roślinność wodna, głównie pałka wodna, trzcina  

i tatarak oraz roślinność trawiasta naturalna i półnaturalna. Miejscami występują niewielkie skupiska 

drzew, głównie olszy, sosny zwyczajnej, świerku oraz wierzby. 

7.10. FAUNA 
 

Na omawianym terenie znajdują się gatunki zwierząt charakterystyczne dla terenów otwartych  

i lasów olsowych, takie jak: płazy (żaba trawna, żaba wodna i jeziorowa, ropucha szara), ptaki (słowik 

szary, świerszczak, strumieniówka, rokitniczka), ssaki (głównie lis pospolity, zając szarak, sarna, kret 

europejski). 

 

 

                                                           
1
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, 2017 r.  

2 Jan Marek Matuszkiewicz, potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 



13 
 

7.11. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 
 

W Systemie Przyrodniczym Gminy wyróżnia się podstawowe ogniwa systemu, którymi są: 

węzły, ciągi i korytarze ekologiczne.  

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym objęte zostały ochroną prawną 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Są to:  

 Specjalny Obszar Ochrony SOO „Dobromyśl" - PLH 060033, 

 Specjalny Obszar Ochrony SOO „Pawłów" - PLH 060065, 

 Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu,  

 Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.  

Oba wyżej wymienione OChK są połączone systemem korytarzy ekologicznych, 

umożliwiających łączność pomiędzy ostojami przyrodniczymi i migrację roślin, zwierząt oraz grzybów. 

W systemie przyrodniczym gminy istotne znaczenie przypisuje się dolinie rzeki Mogilnica, która 

przepływa poza obszarem objętym ustaleniami projektu planu w odległości ok. 1 km w kierunku 

południowym. Dodatkowo w Systemie Przyrodniczym Gminy istotne znaczenie posiadają kompleksy 

leśne, które spełniają rolę obszarów węzłowych. 

Tereny objęte analizą położone są poza doliną rzeki Mogilnica, która stanowi korytarz 

ekologiczny, a także poza obszarami objętymi ochroną przyrodniczą wymienionymi powyżej, 

współtworzącymi System Przyrodniczy Gminy.  

 

7.12. WALORY PRZYRODNICZE, KRAJOBRAZOWE I KULTUROWE 

 

O walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych decydują czynniki naturalne  

w postaci rzeźby tereny, elementy pokrycia naturalnego (lasy i inne formy zieleni) oraz czynniki 

antropogeniczne, mające swój wyraz w historycznym, a także współczesnym zagospodarowaniu terenu. 

 

7.12.1. WALORY KRAJOBRAZOWE I PRZYRODNICZE 

 

Przynależność fizycznogeograficzna gminy decyduje o jej wartości zarówno przyrodniczej, jak  

i krajobrazowej. W granicach gminy dominuje krajobraz równinnych terenów otwartych, 

użytkowanych rolniczo oraz krajobraz wzgórz związanych z mezoregionem Pagóry Chełmskie, gdzie 

wyraźne są zarysowane deniwelacje terenu. Elementami wzbogacającymi rzeźbę terenu pozostają 

doliny rzek oraz lasy. Gmina Siedliszcze cechuje się jednak niskim stopniem lesistości, w 2015 roku 

wskaźnik dla gminy kształtował się na poziomie niespełna 5%. W sąsiedztwie terenów objętych zmianą 

planu znajduje się zbiornik wodny o powierzchni 48 ha, od strony północnej i południowej zbiornika 

znajdują się tereny zagospodarowane pod funkcje letniskowe.  

  

7.12.2. OCHRONA PRZYRODY 

 

Na terenie gminy Siedliszcze znajdują się następujące przyrodnicze obszary objęte ochroną 

prawną: 

 Specjalny Obszar Ochrony SOO „Dobromyśl" PLH 060033 o pow. 636,8 ha. Dla obszaru 

tego opracowano i 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). Przedmiotem 

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

92/43/EWG. Poza siedliskami przyrodniczymi ochroną objęte są także kilka gatunków objętych 

art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG. 

Są to: jeden gatunek płazów, jeden gatunek gadów (żółw błotny), pięć gatunków bezkręgowców  

i dwa gatunki ryb. Żółwie błotne występują na tym terenie w bardzo wysokim zagęszczeniu. 
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Zlokalizowano tutaj jedno z najbogatszych stanowisk w kraju. Obszar jest ważny również dla 

ochrony strzebli błotnej. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono przedmioty ochrony w ramach obszaru Natura 2000 PLH 

060033 „Dobromyśl” wraz z identyfikacją istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz 

celami działań ochronnych określonymi w planie zadań ochronnych, ustanowionego Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Lubelskiego, poz. 4684). 

Tabela nr 1. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla obszaru Natura 2000 PLH 060033 

„Dobromyśl” oraz cele działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych 

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 

B01 zalesianie terenów otwartych:  
 

Opis zagrożenia: Nasadzenia drzew w miejscu 

K02.03 eutrofizacja:  
 

Opis zagrożenia: Dostawa 

Utrzymanie muraw 
stanie otwartym 
poprzez zahamowanie 
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(Koelerion glaucae)  
 

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.  

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.  

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 
siedliska; zagrożenie 
wewnętrzne, intensywność 
niska.  

Zachowanie 
dotychczasowej 
powierzchni siedliska 
i zachowanie płatów 
siedliska w stanie 
otwartym – wartość 
minimalna 0,01 ha.  

6410 
Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 
(Molinion)  
 

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 

 Utrzymanie otwartego 
charakteru łąk.  
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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.  

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.  
 

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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Istniejące: B01 zalesianie terenów 
otwartych: 
 

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:  
 

1.Zachowanie 
dotychczasowej 
powierzchni siedliska  
2. Zwiększenie udziału 
martwego drewna  
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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.  

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 Mogilnica.  
 
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 
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.  

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.  

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:  
 

Brak.  1. Zachowanie w 
strukturze 
przestrzennej obszaru 
min. 0,2% 
niewysychających 
zbiorników wodnych 
(stałych i 
efemerycznych), 
zacienionych w <60%, 
zarośniętych przez 
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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.  

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 Mogilnica.  
 

Istniejące: J02.02.01 
bagrowanie/usuwanie osadów 
limnicznych:  
 

Opis zagrożenia: W wyniku prac 
melioracyjnych mających na celu usuwanie 
osadów dennych z dna rzeki Mogilnica 
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 Mogilnica 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 
zaorośnięcie 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 

Brak.  Utrzymanie stanu 
biotopu poprzez 
zachowanie otwartego 
charakteru łąk i 
zachowanie bazy 
pokarmowej.  

1061 Modraszek 
nausitous 

Utrzymanie stanu 
biotopu poprzez 
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Maculinea 
nausithous  
 

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: 
 

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.  

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.  

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: 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). 

 

 Specjalny Obszar Ochrony SOO „Pawłów" PLH 060065 o pow. 871 ha.Głównym celem 

ochrony obszaru jest zachowanie silnej populacji żółwia błotnego Emysorbicularisi uzupełnienie 

reprezentacji strzebli błotnej Phoxinuspercnurus(wypełnienie luki w zasięgu występowania). Na 

terenie SOO Pawłów występują także objęte ochroną prawną gatunki zwierząt, jak np.: Rzekotka 

drzewna Hyla arborea, Żaba wodna Rana aesculenta, Żaba trawna R. temporaria, Żaba 

moczarowa R. arvalis, Kimak nizinny Bombinabombina, Traszka zwyczajna Triturusvulgaris, 



21 
 

Ropucha szara Bufo bufo i Ropucha zielona B. viridis, Żółw błotny Emysorbicularis, Jaszczurka 

żyworodna Lacertavivipara, Zaskroniec zwyczajny Natrixnatrix, Żmija zygzakowata Viperaberus, 

Błotniak łąkowy Circus pygargus, Błotniak stawowy Cicusaeruginosus, Derkacz zwyczajny 

Crexcrex, Czajka zwyczajna Vanellusvanellus, Bekas kszyk Gallinagogallinago, Remiz zwyczajny 

Remiz pendulinus, Zimorodek zwyczajny Alcedoatthisi inne. Obszar chroni także siedliska 

gatunków zwierząt: Trzepla zielona Ophiogomphuscecilia, Zalotka większa 

Leucorrhiniapectoralis, Modraszek telejus Maculineateleius, Czerwończyk nieparek 

Lycaenadispar, Czerwończyk fioletek Lycaenahelle, Modraszek nausitousMaculineanausithous, 

PrzeplatkaauriniaEuphydryasaurinia, Strzebla błotna Phoxinuspercnurus i Piskorz 

Misgurnusfossilis, Żółw błotny Emysorbicularis, Kumak nizinny Bombinabombinaoraz roślin: 

Starodub łąkowy Ostericumpalustre i Lipiennik LoeselaLiparisloeselii.Na obszarze 

zidentyfikowano 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - twarde 

oligomezotroficzne wody z podwodnymi łąkami ramienic Chara sp., zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherionelatioris), 

torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk, grąd kontynentalny, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Rejon 

ten jest znaczącą w skali regionu ostoją rzadkich gatunków owadów, płazów i gadów. Występuje tu 

13 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar ma również duże 

znaczenie dla ochrony ptaków. Odnotowano na tym terenie gatunki ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na obszarze SOO „Pawłów” będące przedmiotami 

ochrony  to: 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherionelatioris); 

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea); 

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

 

Gatunki występujące na obszarze SOO „Pawłów”będące przedmiotami ochrony to: 

gatunki roślin: 

 1617 Starodub łąkowy (Angelicapalustris), 

 902 Obuwik pospolity (Cypripediumcalceolus), 

 1903 Lipiennik Loesela (Liparisloeselii), 

gatunki płazów: 

 1188 Kumak nizinny (Bombinabombina), 

 1166 Traszka grzebieniasta (Trituruscristatus), 

gatunki gadów: 

 1220 Żółw błotny (Emysorbicularis), 

gatunki motyli: 

 1065 Przeplatkaaurinia (Euphydryasaurinia), 

 1042 Zalotka większa(Leucorrhiniapectoralis), 

 1060 Czerwończyk nieparek (Lycaenadispar), 

 4038 Czerwończyk fioletek (Lycaenahelle), 

 1061 Modraszek nausitous (Maculineanausithous), 

 1059 Modraszek telejus (Maculineateleius), 

gatunki ważek: 

 1037 Trzepla zielona (Ophiogomphuscecilia), 

gatunki ssaków: 

 1355 Wydra (Lutra lutra), 

gatunki ryb: 

 1145 Piskorz (Misgurnusfossilis), 

 4009 Strzebla błotna (Phoxinuspercnurus) – gatunek o znaczeniu priorytetowym. 
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 Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu- powołany w 1983 r. Uchwałą WRN w Chełmie 

nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 r., a następnie zmieniony Rozporządzeniem Nr 52 

Wojewody Lubelskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. oraz Rozporządzeniem Nr 51 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 28 lutego 2006 r. Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę 

rzeki Dorohuczy, otoczoną wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem lasów 

otaczających miejscowość Pawłów oraz fragment doliny rzeki Wieprz na odcinku Trawniki - 

Krasnystaw. Na terenie gminy Siedliszcze OCHK obejmuje tereny położone w południowej   

i południowo-zachodniej części, pokrywając się tym samym z przebiegiem korytarzy ekologicznych 

Działy Grabowieckie i Wieprz – Krzna. Powierzchnia obszaru wynosi 8000 ha. 

 

 Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu - 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 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 

km2, w północnej części gminy. Chełmski OCHK rozciąga się półkolem w środkowo - wschodniej 

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. 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" (położone poza granicami gminy Siedliszcze).  

W obniżeniach terenu spotyka się prawie wszystkie typy torfowisk niskich, z których najbardziej 

charakterystyczne są torfowiska węglanowe.  

 

 Pomniki przyrody 

Na terenie gminy znajduje się 11 pomników przyrody, w tym: 10 pojedynczych drzew i 1 grupa 

drzew. Drzewa pomnikowe rosną w dwóch zabytkowych parkach podworskich: w Kuliku i Chojnie 

Nowym.Pomniki powołane zostały Zarządzeniem Nr 20 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 grudnia 

1985 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dziennik Urzędowy Wojewody Chełmskiego  

z 1985 Nr 6 poz. 18). Jeden pomnik - dąb szypułkowy występujący w parku w Chojnie Nowym, 

wysunięty najdalej na północ od pozostałych pomników w tej lokalizacji, powołany został 

Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Chełmskiego z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej (Dziennik Urzędowy Wojewody 

Chełmskiego z dnia 6 sierpnia 1992 r. Nr 7, poz. 49). 
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Rycina nr 1. Obszary i obiekty przyrodniczej ochrony prawnej na terenie gminy 

Siedliszcze 

 

 
 

 

Tereny opracowania projektu planu nie znajdują się w granicach obszarów 

przyrodniczych objętych ochroną prawną. Najbliżej położony obszar chroniony to: Specjalny 

Obszar Ochrony SOO „Dobromyśl" PLH 060033, którego odległości od obszaru objętego ustaleniami 

planu kształtują się na poziomie od ok. 50 m (dot. działki o nr ewid. 150/4) do blisko 370 m (dot. 

działki o nr ewid. 128/1).  

 

7.12.3. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 

 W wykazie zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych na terenie gminy 

Siedliszcze znajdują się: 

 Zespół dworsko-parkowy w Chojnie Nowym Nr rejestru A/1137; 

 Zespół dworsko-parkowy w Chojeńcu Nr rejestru A/1138; 

 Zespół dworsko-parkowy w Brzezinach Nr rejestru A/1144; 

 Zespół dworsko-parkowy w Kuliku Nr rejestru A/1155; 

 Zespół dworsko-parkowy w Siedliszczu Nr rejestru A/324.  

 

Żaden z powyższy zespołów nie jest zlokalizowany w granicach planu miejscowego oraz w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie.  

Obszar gminy Siedliszcze objęty został badaniami Archeologiczne Zdjęcia Polski. Na terenie 

projektu planu nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych.   
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8. NATURALNA ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA NA DEGRADACJĘ ORAZ JEGO 

ZDOLNOŚĆ DO REGENERACJI 
 

Pod pojęciem odporności środowiska przyrodniczego za degradację należy rozumieć zdolność 

do zachowania wewnętrznej równowagi, mimo naruszenia jej przez czynniki zarówno pochodzenia 

naturalnego, jak i sztucznego. O ogólnej odporności na degradację decydują takie elementy środowiska 

naturalnego, jak: rzeźba terenu, biosfera, hydrosfera oraz pedosfera. Ocena odporności środowiska 

przyrodniczego na degradację umożliwia uchwycenie tych komponentów, które cechują się 

najmniejszą odpornością na czynniki niszczące, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie odpowiednich 

środków ochrony tych elementów, determinując tym samym sposób zagospodarowania i użytkowania 

obszarów. 

 

8.1. ODPORNOŚĆ LITOSFERY 
 

Rzeźba terenu stanowi jeden z najtrwalszych elementów środowiska. W granicach obszaru 

objętego opracowaniem posiada ona charakter równinny. Z punktu widzenia potrzeb planowania 

przestrzennego istotne znaczenie posiada odporność podłoża skalnego na procesy denudacyjne  

w postaci ruchów masowych i procesów spłukiwania (erozji wodnej). 

W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują obszary predestynowane  

do rozwoju ruchów masowych. Na terenach objętych ustaleniami planu nie stwierdzono zmian 

w ukształtowaniu terenu, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie terenów znajduje zbiornik retencyjny 

– stanowiący jedną z najistotniejszych form deformacji terenu na obszarze gminy. 

 

8.2. ODPORNOŚĆ BIOSFERY 
 

Istotnym, a jednocześnie wrażliwym na degradację elementem przyrodniczym na obszarze 

gminy są lasy. Odporność szaty roślinnej na degradację zależy od odporności na degradujące działania 

czynników pochodzenia naturalnego (szkodniki, choroby) oraz od odporności na degradujące działania 

czynników pochodzenia antropogenicznego, które w znacznym stopniu uzależnione są od stanu oraz od 

wielkości zasobów leśnych. W granicach gminy największe kompleksy leśne stanowiące lasy we 

władaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, uznane za ochronne, ale dominują lasy  

o niewielkich powierzchniach, rozczłonkowane. Takie rozczłonkowanie powierzchni ułatwia wnikanie 

zanieczyszczeń z obszarów otaczających, a jednocześnie utrudnia migrację flory i fauny. Niewielkie 

płaty lasów budują drzewostany zmienione przez człowieka, o nienaturalnym składzie gatunkowym, co 

zwiększa ich podatność na degradujące czynniki abiotyczne i biotyczne. 

W bliskim sąsiedztwie terenów objętych ustaleniami planu znajduje się obszar Natura 2000 

PLH 060033 „Dobromyśl”, dla którego opracowano plan zadań ochronnych. W PZO zidentyfikowano 

istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz określono działania przeciwdziałające tym 

zagrożeniom. Za główne zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych uznano sukcesję ekologiczną wywołaną 

naturalnym rozwojem gatunków inwazyjnych oraz zalesianiem terenów otwartych, osuszaniem 

gruntów, zanieczyszczaniem wód i gruntów. Plan działań ochronnych obszaru Natura 2000 nie 

wykracza poza obszar ochrony, nie mniej sposób zagospodarowanie terenów sąsiadujących nie może 

negatywnie wpływać na przedmiot ochrony obszaru Natura. Zagospodarowanie terenu projektu planu 

pod funkcje letniskowe przy zachowaniu określonych w planie zasad ochrony środowiska, nie powinno 

wpłynąć negatywnie na chronione siedliska przyrodnicze i gatunki roślin obszaru Natura 2000. 

 

 

8.3. ODPORNOŚĆ PEDOSFERY 
 

Odporność pokrywy glebowej analizuje się dla potrzeb planowania przestrzennego głównie pod 

kątem jej podatności na erozję wodną, erozję wietrzną, degradację chemiczną oraz zmiany stosunków 
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wodnych. Są to zagrożenia typu obszarowego, mogące istotnie determinować sposób 

zagospodarowania oraz użytkowania terenu. Potencjalne zagrożenie erozją wodną zależy od nachylenia 

terenu, właściwości fizycznych gleb, częstotliwości i intensywności opadów, a także od sposobu 

użytkowania gruntów. Tereny objęte miejscowym planem nie są narażone na występowanie erozji 

wodnej. 

Na terenie gminy Siedliszcze na jakość gleb wpływa przede wszystkim działalność rolnicza - 

poprzez stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organicznych. Według badań 

IUNG w Puławach gleby charakteryzują się znacznym zakwaszeniem. Silnie zakwaszenie gleby 

ogranicza możliwości produkcyjne, a także sprzyja uaktywnianiu się związków toksycznych.  

Analiza odporności gleb na degradacje ma istotne znaczenie w odniesieniu do form 

użytkowania rolniczego terenu i utrzymania gleb we właściwej kulturze rolnej. Niemniej podstawowym 

zagrożeniem dla gleb jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu z rolniczego na cele nierolnicze, 

bowiem następuje trwały ubytek powierzchni biologicznie czynnej. 

Tereny objęte planem w obecnym stanie są w niewielkim stopniu użytkowane rolniczo – 

głównie stanowią je ekstensywne użytki zielone.  

 

8.4. ODPORNOŚĆ HYDROSFERY 
 

 Hydrosfera stanowi geokomponent najbardziej wrażliwy i najbardziej narażony  

na przekształcenia i degradację. O odporności środowiska wodnego na zanieczyszczenia w głównej 

mierze decydują takie czynniki, jak: wielkość przepływu wód płynących, spadek podłużny koryta, 

roczna i wieloletnia amplituda przepływów, stan obudowy biologicznej koryt rzecznych oraz wielkość 

ładunku zanieczyszczeń dopływających do odbiornika. 

Na obszarach o niewielkim stopniu uprzemysłowienia, jakim jest teren gminy Siedliszcze 

największy wpływ na stan wód powierzchniowych mają zanieczyszczenia komunalne odprowadzane  

do rzek oraz zanieczyszczenie rolnicze spływające z pól uprawnych i łąk. W granicach gminy rzeka 

Mogilnica odbiera ścieki odprowadzane rowem z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście 

Siedliszcze. Innym źródłem zagrożeń dla wód powierzchniowych są także dostające się do nich 

zanieczyszczenia pochodzące ze spływów powierzchniowych – zmywy z pól i innych obszarów 

użytkowanych rolniczo.  

W granicach gminy Siedliszcze znaczne powierzchnie zajmują grunty podatne na infiltrację 

zanieczyszczeń do wód podziemnych. Większość gruntów jest wykorzystywana rolniczo – tam 

szczególnego znaczenia nabiera troska o stan zaśmiecenia gruntu oraz dobra praktyka rolna. 

Negatywny wpływ na jakość wód gruntowych mogą mieć wszelkie, nawet niewielkie, miejsca 

składowania odpadów. Ogromną rolę odgrywa infiltracja związków organicznych i chemicznych 

pochodzących z rolnictwa (nawożenie gnojowicą i obornikiem, nawozy sztuczne, środki ochrony 

roślin). Bardzo niekorzystny dla wód podziemnych jest znikome skanalizowanie obszaru gminy 

(kanalizację – wyłącznie sanitarną posiada jedynie miasto Siedliszcze). Mieszkańcy pozostałych 

miejscowości, w tym również Majdanu Zahorodyńskiego, posiadają szamba lub przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Następstwem wymienionych czynników jest istnienie zanieczyszczonych wód 

podziemnych w okolicach niemal wszystkich terenów zabudowanych na obszarze gminy Siedliszcze.  

 

8.5. ODPORNOŚĆ ATMOSFERY 

 

Powietrze jest tym elementem środowiska, na którego stan istotny wpływ mogą mieć źródła 

emisji szkodliwych substancji położone nawet w znacznych odległościach od badanego obszaru.  

W przypadku jednak terenów o niewielkim stopniu uprzemysłowienia, jak w przypadku gminy 

Siedliszcze, najważniejsze są lokalne źródła zanieczyszczeń. Najszerzej oddziałujące źródła 

zanieczyszczeń powietrza w granicach miasta Siedliszcze stanowią paleniska domowe oraz 

zanieczyszczenia komunikacyjne. 
Natężenie emisji pyłów i gazów z palenisk domowych wykazuje wyraźną sezonowość i nasila się  

w zimnych okresach.  
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Na terenie gminy brak jest wyraźnych zagłębień terenowych, dlatego nie istnieje duże 

prawdopodobieństwo zalegania zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. W związku  

z powyższym obszar uznaje się jako korzystny pod względem parametrów przewietrzania,  

co sprzyja szybkiemu usuwaniu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w atmosferze po ustaniu emisji 

substancji zanieczyszczających. 

 

 

9. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

 

9.1. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

Powietrze atmosferyczne jest czynnikiem, który w sposób bezpośredni decyduje o warunkach 

życia człowieka. Na terenie gminy tło zanieczyszczeń powietrza kształtują źródła naturalne  

i antropogeniczne. Źródła naturalne mają główny udział w opadzie pyłu. Są nimi: pola uprawne  

(z których wywiewany jest pył), roślinność (źródło pyłków roślinnych, których stężenie w powietrzu 

nasila się w porze kwitnienia traw i drzew). Wśród antropogenicznych źródeł zagrożenia  wymienia się:  

 lokalne punktowe źródła zanieczyszczeń (paleniska domowe, małe kotłownie) emitujące pył, tlenki 

azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla; 

 transport wzdłuż dróg najbardziej obciążonych ruchem, emitujący tlenek węgla, tlenki azotu, 

węglowodory oraz metale ciężkie. 

Brak punktów pomiarowych oraz sieci monitorujących stężenie zanieczyszczeń emitowanych 

do atmosfery na terenie gminy Siedliszcze utrudnia ocenę jakości powietrza. Źródła informacji na 

temat jakości powietrza pochodzą głównie z raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Lublinie. Jak wynika z danych WIOŚ w Lublinie, strefę lubelską, według kryterium 

ochrony zdrowia, zaliczono do klasy C z uwagi na przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, 

średniorocznych stężeń PM2,5 i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Główną przyczyną wysokich stężeń tego 

rodzaju zanieczyszczeń jest emisja z procesów grzewczych opartych na węglu, w tym tzw. niska emisja  

z indywidualnego ogrzewania budynków. Drugą przyczyną są niekorzystne warunki klimatyczne, 

rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej z punktu widzenia 

zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowymi przyczynami są emisja z zakładów przemysłowych, 

ciepłowni oraz emisja komunikacyjna. W strefie lubelskiej istotny udział ma emisja z rolnictwa 

(uprawy). Na obszarze gminy Siedliszcze nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-

godz. stężeń pyłu PM10 oraz średniorocznych stężeń pyłu PM2,5. Najbliżej zlokalizowanym w stosunku 

do terenu gminy Siedliszcze obszarem, gdzie w 2015 roku zanotowano przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu 24-godz. stężeń pyłu PM10 oraz średniorocznych stężeń pyłu PM2,5, jest miasto Chełm. 

Znacznie gorzej sytuacja wygląda w zakresie benzo/a/pirenu w pyle zawieszonym PM10. Przekroczenia 

tego rodzaju związkami chemicznymi zanotowano również w na terenie gminy Siedliszcze, ale dotyczy 

to głównie obszaru miasta i jego najbliższego sąsiedztwa. 
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Rycina 2. Przekroczenia benzo/a/pirenu w pyle zawierzonym PM10  

 
Na terenie gminy Siedliszcze brak jest sieci gazociągowej. Niemniej jednak planowane jest 

doprowadzenie gazociągu wysokoprężnego od strony gminy Trawniki (gazociąg relacji Fajsławice-

Trawniki). Zakładana jest również realizacja na terenie gminy stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia. 

Na terenie gminy brak jest także zbiorczej sieci ciepłowniczej. Większość gospodarstw domowych 

zaopatrywanych jest w ciepło ze źródeł indywidualnych opalanych paliwami stałymi, głównie węglem  

i drewnem. Oprócz emisji pochodzących z sektora komunalno-bytowego, na jakość powietrza na 

terenie gminy  wpływ ma również emisja liniowa będąca wynikiem spalania paliw płynnych w silnikach 

spalinowych pojazdów samochodowych. Charakteryzuje się ona koncentracją wzdłuż głównych 

szlaków komunikacyjnych i w minimalnym stopniu dotyczy to lokalnych dróg w sąsiedztwie terenów 

objętych zmianą planu. 

 

9.2. STAN CZYSTOŚCI HYDROSFERY 

 

Oceny jakości wód powierzchniowych w ramach monitoringu dokonuje się zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. Stan/potencjał ekologiczny JCWP klasyfikowany jest w pięciostopniowej 

skali, ustalonej wg wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych (klasa I - 

stan bardzo dobry, klasa II - stan dobry, klasa III - stan umiarkowany, klasa IV - stan słaby, klasa V - 

stan zły). Pojęcie stanu ekologicznego odnosi się do JCWP naturalnych, do JCWP silnie zmienionych  

i sztucznych stosuje się pojęcie potencjału ekologicznego. 
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Tabela nr 2. Wykaz JCWP na terenie obszaru objętym miejscowym planem  
K

o
d

 J
C

W
P

 

N
a

z
w

a
 J

C
W

P
 

P
o

w
ie

r
z

c
h

n
ia

 

Z
le

w
n

ia
 

S
ta

tu
s
 J

C
W

P
 

S
ta

n
/p

o
te

n
c

ja
ł 

e
k

o
lo

g
ic

z
n

y
 

S
ta

n
 c

h
e

m
ic

z
n

y
 

A
k

tu
a

ln
y

 s
ta

n
 J

C
W

P
 

O
c

e
n

a
 r

y
z

y
k

a
 

n
ie

o
s
ią

g
n

ię
c

ia
 c

e
ló

w
 

ś
r

o
d

o
w

is
k

o
w

y
c

h
 

T
y

p
 o

d
s
tę

p
s
tw

a
 

U
z

a
s
a

d
n

ie
n

ie
 d

e
r

o
g

a
c

ji
 

R
W

2
0
0
0
1
7
2
4
5
2
9

 

M
o

g
iln

ic
a
 

153,9302 
 

Zlewnia 
Wieprza 

 

Naturalna 
część 
wód 

 

DOBRY I 
POWYŻEJ 

DOBREGO/ 
utrzymanie 

dobrego stanu 
ekologicznego 
oraz możliwość 

migracji 
organizmów 

wodnych 

DOBRY/ 
osiągnięcie 

dobrego 
stanu 

chemicznego 
 
 

D
O

B
R

Y
 

N
ie

z
a
g
ro

ż
o
n
a
 

b
ra

k
 

Nie dotyczy 

źródło: opracowanie własne na podstawie Aktualizacji Programu Gospodarki Wodnej dorzecza Wisły 

 

Z powyższych danych wynika, że stan JCWP Mogilnica jest określony jako dobry i nie 

stwierdzono dla niego zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód są zanieczyszczenia zawarte w spływach 

powierzchniowych z terenów zurbanizowanych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa 

w  jednostkach osadniczych oraz nieumiejętne nawożenie mineralne i organiczne.  

 

Tabela 3. Stan/Potencjał ekologiczny JCWP Mogielnica 

Nazwa 

JCWP 

Punkt 

pomiarowo 

- kontrolny 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Stan/ 

potencjał 

ekologiczny 

Aktualny 

stan 

2015 

Mogilnica 
Mogielnica-

Ciechanki 
PPD IV II SŁABY DOBRY 

źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie lubelskim w 2015 roku 

 

Ocena jakości wód podziemnych polega na ocenie stanu ekologicznego jednolitych części wód 

podziemnych. Oceniany jest stan chemiczny oraz stan ilościowy wód podziemnych. Ocena stanu 

chemicznego mówi o aktualnej jakości wód, w oparciu o zestaw wskaźników fizykochemicznych oraz 

chemicznych. Oceny stanu ilościowego oraz chemicznego wód JCWPd przeprowadzono w 2010 oraz  

w 2012 roku. Stan ilościowy oraz stan chemiczny oceniono jak dobry. Aktualizacja PGW przewiduje 

derogacje dla JCWPd nr PLGW200090, wynikające z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, co 

spowodowane jest planowaną inwestycją związana eksploatacją podziemną węgla kamiennego ze złoża 

"Ostrów". Inwestycja spełnia potrzebę nadrzędnego interesu społecznego, a cele środowiskowe nie 

mogą być osiągnięte za pomocą innych działań znacznie korzystniejszych z punktu widzenia 

środowiska naturalnego. Zostało przewidziane zastosowanie działań minimalizujących negatywny 

wpływ na stan wód. Przedmiotowa JCWPd nie jest natomiast zagrożona pod względem utrzymania 

dobrego stanu. 
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Tabela nr 4. Jakość wód w obrębie JCWPd nr PLGW200090. 

 

Kod  
JCWPd 

Stan  
chemiczny 

/cel 

Stan  
ilościowy 

/cel 

Ocena 
stanu 

Rodzaj 
użytkowania 

JCWPd 

Presje 
oddziaływania  

i zagrożenia 
antropogeniczne 

 

Ocena  
ryzyka 

Uzasadnienie 
odstępstwa 

 
PLGW 

200090 
 

dobry dobry dobry rolniczy brak 
niezagro-

żona 

Planowana inwestycja 
związana  z 
eksploatacją 
podziemną węgla 
kamiennego ze złoża 
"Ostrów".  
Inwestycja spełnia 
potrzebę nadrzędnego 
interesu społecznego, 
a cele środowiskowe 
nie mogą być 
osiągnięte za pomocą 
innych działań 
znacznie 
korzystniejszych z 
punktu widzenia 
środowiska 
naturalnego. Zostało 
przewidziane 
zastosowanie działań 
minimalizujących 
negatywny wpływ na 
stan wód. 

 

Pod względem hydrologicznym gmina Siedliszcze położona jest na obszarze występowania Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka Lubelska Chełm – Zamość, dla którego 

przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. W granicach zbiornika zostały wyznaczone Obszary 

Najwyższej Ochrony (ONO) oraz Obszary Wysokiej Ochrony (OWO). Tereny zmiany planu w Majdanie 

Zahorodyńskim położone są poza obszarami chronionymi. 

 

9.3. STAN CZYSTOŚCI PEDOSFERY 
 

Na terenie gminy, największe zagrożenie dla jakości gleb stwarza nadmierne stosowanie 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Dodatkowo gleby w pasach drogowych tras 

komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, znajdują się pod wpływem zanieczyszczeń 

komunikacyjnych, tj.: metali ciężkich, chlorków i fenoli. Na terenie gminy wykonywane były badania 

w miejscowości Marynin – przy drodze krajowej nr 12. Zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi nie 

przekraczają wartości dopuszczalnych, których poziomy określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi. 

 

9.4. JAKOŚC KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

 

Hałas stanowi uciążliwość środowiskową uznawaną za jeden z ważniejszych powodów 

pogarszania się standardów życia mieszkańców. Głównym źródłem hałasu na terenie gminy jest ruch 

komunikacyjny odbywający się głównym drogami, poza obszarami zmiany planu. W sąsiedztwie tych 

terenów nie występują również uciążliwe zakłady produkcyjne, które mogły mieć wpływ na 

pogorszenie klimatu akustycznego. Poziomy dopuszczalne hałasu określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826 z późn. zm.). Obszar objęty ustaleniami projektu mpzp dotyczy 

obszaru, na którym standardy jakości środowiska w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu, nie 

zostały przekroczone, z uwagi na fakt, iż są to tereny gruntów ornych oraz użytków zielonych. Na 

podstawie faktycznego zagospodarowania, najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem, 

położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych ustaleniami projektu mpzp i są to tereny 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wartości hałasu 

LAeq dla najbliższego terenu chronionego akustycznie przyjęte zostały na poziomie: 

 50-55 dB dla pory dnia tj. od 6.00 – 22.00 dla przedziału czasu odniesienia równego 8 

najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym; 

 40-45 dB dla pory nocy (22.00 – 6.00) dla przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy. 

 

9.5. PROMIENIOWANIE ELEKTROENERGETYCZNE 
 

Najpowszechniejszymi sztucznymi źródłami pól elektromagnetycznych występującymi  

w środowisku są:  

– linie i stacje elektroenergetyczne – źródła pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 

Hz; 

– instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne –urządzenia wytwarzające pola 

elektromagnetyczne o częstotliwości od ok. 0,1 MHz do ok. 100 GHz. 

Gmina Siedliszcze nie została objęta badaniami promieniowania elektromagnetycznego (PEM). 

Najbliżej zlokalizowanym punktem pomiarowo – kontrolnym, na którym dokonano pomiaru poziomu 

promieniowania elektromagnetycznego był punkt w gminie Sawin, dla którego dokonano pomiaru  

w 2015 roku. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych 

promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 

MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego wyniosła 0,12 V/m i była zdecydowanie niższa od wartości 

dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. 

10. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU 

 

W przypadku odstąpienia od realizacji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie  

z ustaleniami projektu planu, zagospodarowanie terenu odbywać się będzie w sposób określony  

w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, w którym tereny te stanowią 

użytki zielone - łąki. W przypadku zaniechania użytkowania tych terenów m.in. zaprzestanie koszenia 

łąk, istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się na tych terenach wysokiej roślinności, co mogłoby 

niekorzystnie wpłynąć na pobliskie siedliska obszaru Natura 2000.  

Projekt zmiany planu, opracowany zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, uchwalonego w 2017 roku, 

przeznacza tereny położone w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego pod zabudowę letniskową  

i zabudowę usług turystyki. Zgodnie z przyjętą polityką przestrzennego rozwoju gminy tereny  

w miejscowości Majdan Zahorodyński pretendowane są do rozwoju funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowych, z uwagi na istniejący potencjał środowiskowy.  

11. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

 

 Z punktu widzenia możliwości realizacji projektowanych inwestycji wynikających  

z wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu terenów przeanalizowano zagadnienia, które mogą stać 

się potencjalnym źródłem problemów w zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę 

uwarunkowania środowiskowe oraz aktualny stan zagospodarowania. 
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11.1. OCHRONA PRZYRODY 
 

Tereny objęte projektem planu nie są położone w granicach obszarów prawnej ochrony 

przyrody. W bliskim ich sąsiedztwie znajduje się Specjalny Obszar Ochrony SOO „Dobromyśl" PLH 

060033 - jest to ostoja o powierzchni 636,8 ha, obejmująca swoim zasięgiem fragment zlewni rzeki 

Mogilnicy z gęstą siecią drobnych dopływów i zarastających rowów melioracyjnych. Przedmiotem 

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

92/43/EWG. Poza siedliskami przyrodniczymi przedmiotem ochrony tego obszaru jest także kilka 

gatunków objętych art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 

92/43/EWG. Są to: jeden gatunek płazów, jeden gatunek gadów (żółw błotny), pięć gatunków 

bezkręgowców i dwa gatunki ryb. Żółwie błotne występują na tym terenie w bardzo wysokim 

zagęszczeniu. Zlokalizowano tutaj jedno z najbogatszych stanowisk w kraju. Obszar jest ważny również 

dla ochrony strzebli błotnej. Dla przedmiotowego Obszaru Natura 2000 ustanowiono Plan Zadań 

Ochronnych (Zarządzenie RDOŚ w Lublinie z dnia 23 grudnia 2014 r. Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 

30.12.2014 r. poz. 4684). 

W rozumieniu art. 33 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do obszarów Natura 2000 

zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tych 

obszarów, w szczególności mogących: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

 wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

W przypadku nadrzędnego interesu publicznego i braku rozwiązań alternatywnych, realizacja 

inwestycji mogącej znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000 jest 

możliwa na tych obszarach, przy zapewnieniu kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia 

spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów NATURA 2000, o czym mówi art. 34 ust. 1 

ustawy o ochronie przyrody.  

Projekt planu miejscowego na terenach położonych w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

wprowadza funkcję zabudowy letniskowej, o niskiej intensywności zabudowy, w nieco dalszej 

odległości natomiast zabudowę usługową (usługi turystyki). Z punktu widzenia oddziaływania  

na Obszar Natura 2000 planowany sposób zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na 

przedmiot ochrony. 

Ponadto na terenie gminy znajdują się:  

 Specjalny Obszar Ochrony SOO „Pawłów" PLH 060065 

 Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,  

 Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Z uwagi na znaczną odległość terenów objętych opracowaniem miejscowego planu  

od granic pozostałych obszarów chronionych (najbliżej położony Chełmski OCHK znajduje się  

w odległości ok. 2,6 km w linii prostej), a także rodzaj inwestycji możliwych do realizacji w wyniku 

uchwalenia planu miejscowego, nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków dla walorów 

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych OCHK, a także negatywnych oddziaływań na przedmiot 

ochrony Obszaru Natura 2000 „Pawłów”. 

 

11.2. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 
 

Zlewnie wód powierzchniowych chronione są prawnie poprzez obejmowanie ich statusem 

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ochrona wód według ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu im jak najlepszej jakości, w tym 

utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej,  

w szczególności przez utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym  
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w przepisach oraz doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy 

nie jest on osiągnięty. 

Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie, polegającej w szczególności 

na zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich 

zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód, o czym mówi art. 98 pkt 1 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze 

względu na ochronę zasobów wodnych, ustawa Prawo wodne przewiduje możliwość ustanowienia 

stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w których 

obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody  

w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. 

Tereny objęte projektem miejscowego planu znajdują się w obszarze GZWP Nr 407 Chełm - 

Zamość. W związku z brakiem odpowiedniej izolacji oraz wzmożoną eksploatacją wód podziemnych, 

dla obszarów szczególnie narażonych na degradację wód podziemnych, zwłaszcza wychodni 

zawodnionych utworów kredowych, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy Prawo wodne dopuszcza się 

wprowadzenie do zasad zagospodarowania przestrzennego i użytkowania terenów zakazów wznoszenia 

obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe 

zanieczyszczenie gruntów lub wód. Projekt ochrony GZWP Nr 407 według dokumentacji określającej 

warunki hydrogeologiczne dla zbiornika wód „Chełm - Zamość” nie proponuje wprowadzenia 

w omawianym obszarze szczególnych ograniczeń w zagospodarowaniu. Niemniej jednak realizacja 

ustaleń projektu planu na obszarze GZWP Nr 407 wymagać będzie stosowania się do zasad ustalonych 

w Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych GZWP 

Nr 407 (Chełm - Zamość). 

Obszar objęty projektem planu znajduje się w odległości blisko 5 km od ujęcia wód 

głębinowych w kierunku południowo - wschodnim. Ujęcie wody składa się z 2 studni głębinowych  

o głębokościach: 55 m oraz 40 m (studnia zapasowa), dla którego udzielone zostało pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych, według którego ilość ujmowanej wody wynosi 611 m3/d. 

Eksploatowane ujęcie wody posiada rezerwy w zakresie możliwości poboru wody. Na podstawie art. 21 

ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 32 poz. 159), strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 roku, 

wygasły z dniem 31 grudnia 2012 roku. Właściciel ujęcia spełnia wszystkie wymogi dotyczące jakości 

ujmowanej wody dla zaopatrzenia ludności, co potwierdzają badania laboratoryjne wody. Sposób 

gospodarowania wodami opadowymi i ściekami w obrębie studni oraz lokalne warunki 

hydrogeologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne zapewniają konieczną ochronę ujmowanej wody. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż realizacja ustaleń projektu mpzp nie wpłynie na jakość 

ujmowanej wody.  

 

Naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych, jest utrzymanie lub osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej 

cieków. Cel ten jest realizowany m. in. przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru 

dorzecza planu gospodarowania wodami. Jednym z narzędzi mającym na celu usprawnienie procesu 

osiągania celów środowiskowych jest realizacja ustaleń Aktualizacji Planu gospodarowania wodami 

w obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), który jest podstawowym dokumentem 

planistycznym w zakresie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Celem środowiskowym 

dla jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie 

pogorszeniu ich stanu. Wśród celów środowiskowych dla wód podziemnych wymienia się: 

zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogarszaniu oraz 

poprawa ich stanu; oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie 

równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. W myśl art. 38j 
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ustawy Prawo wodne, dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz 

niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych jeżeli:  

 podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan 

jednolitych części wód;  

 przyczyny zmian i działań, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne 

efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem 

bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami utraconymi  

w następstwie tych zmian i działań;  

 zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, nie mogą zostać osiągnięte przy 

zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze 

względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie 

wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści. 

 

Tereny planu w Majdanie Zahorodyńskim znajdują się w obrębie JCWP Mogilnica 

RW20001724529. Dla JCWP nie stwierdzono zagrożenia nieosiągnięcia celów 

środowiskowych.  

Tereny położone są w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr PLGW200090. 

Aktualizacja Programu gospodarki wodnej  przewiduje dla tego obszaru derogacje wynikające z art.  

4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, co spowodowane jest planowaną inwestycją związaną  

z eksploatacją podziemną węgla kamiennego ze złoża "Ostrów". Inwestycja spełnia potrzebę 

nadrzędnego interesu społecznego, a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych 

działań znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego. Zostało przewidziane 

zastosowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na stan wód. Przedmiotowa JCWPd nie jest 

natomiast zagrożona pod względem utrzymania dobrego stanu. 

 

11.3. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 
 

 Grunty rolne i leśne podlegają ochronie przed nierolniczym i nieleśnym użytkowaniem 

na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1161).  

 W myśl zapisów art. 3 ust. 1 ww. ustawy, ochrona gruntów rolnych polega na: 

W myśl zapisów art. 3 ust. 1 ww. ustawy, ochrona gruntów rolnych polega na: 

 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze; 

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji 

rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi; 

 rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze; 

 zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych; 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

W stosunku do gruntów rolnych, szczególną ochroną objęte są grunty klas I-III, a przeznaczenie 

ich na cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

Projekt zmiany planu nie obejmuje terenów gruntów rolnych klas I-III oraz gruntów leśnych. Grunty 

na działkach objętych ustaleniami planu miejscowego stanowią grunty orne RV i RVI oraz użytki 

zielone PsV i ŁV. 

 

11.4. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR MATERIALNYCH 
 

Na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 

2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) ochrona zabytków polega m.in. na zapobieganiu zagrożeniom mogącym 

spowodować uszczerbek dla wartości zabytków i uwzględnieniu zadań ochronnych w planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska (art. 4 pkt 2 i 6), a opieka nad 

zabytkami polega m.in. na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym 
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stanie, a także korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości (art. 5 

pkt 3 i 4).  

W granicach planu miejscowego nie znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru  

lub ewidencji zabytków. Na terenie planu nie zostały zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, 

rozpoznane w trakcie badań AZP.  

 

11.5. ŁAD PRZESTRZENNY, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU 

 
Ład przestrzenny, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 

relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne. Dążąc do zachowania ładu przestrzennego i ochrony 

krajobrazu należy powstrzymywać procesy związane z rozprzestrzenianiem się budownictwa 

rozproszonego i utrzymywać zwartość przestrzenną zabudowy. W sąsiedztwie terenów objętych zmianą 

planu w miejscowości Majdan Zahorodyński znajduje się rozproszona zabudowa zagrodowa  

i mieszkaniowa jednorodzinna, a w sąsiedztwie zbiornika wodnego zabudowa letniskowa. 

Zagospodarowanie nowych terenów zgodnie z ustaleniami planu stanowić będzie kontynuację 

istniejącej funkcji zabudowy, zgodnie z predyspozycjami terenu do pełnienia takiej funkcji, 

wykorzystując potencjał środowiskowy.  

 

11.6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA MIĘDZYNARODOWEGO, 

WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO UWZGLĘDNIONE W 

OPRACOWYWANYM DOKUMENCIE 
 

 Opracowanie projektu miejscowego planu, wymaga uwzględnienia zasad, priorytetów i celów 

wyznaczonych przez dokumenty o charakterze międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Istotne 

jest to, iż wymagania krajowe w znacznej mierze są spójne z wymaganiami ustanowionymi przez Unię 

Europejską, czy też organizacje międzynarodowe. 

 

 

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

ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 
Rozwiązania projektu miejscowego planu  znaczące dla 

realizacji celów 

Decyzja nr 1600/2002 WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 

ustala przede wszystkim zadania i obszary 

priorytetowe w zakresie: 

 przeciwdziałania zmianie klimatu, 

 działania w sprawie przyrody i różnorodności 

biologicznej, 

 działania w sprawie środowiska naturalnego, 

zdrowia i jakości życia, 

 działania w sprawie zrównoważonego 

wykorzystania i gospodarowania zasobami 

naturalnymi i odpadami, 

 działania w sprawie zagadnień 

międzynarodowych. 

Spójność obu dokumentów przejawia się: 

 w odniesieniu do klimatu – ustala się zaopatrzenie 

obszaru opracowania planu w ciepło z kotłowni 

indywidualnych lub lokalnych, z wykorzystaniem 

paliw i technologii niepowodujących pogorszenia 

stanu środowiska oraz gwarantujących emisję spalin 

poniżej dopuszczalnych norm, w tym odnawialnych 

źródeł energii; 

 w odniesieniu do klimatu akustycznego obowiązuje 

zagospodarowanie terenów w sposób niepowodujący 

przekroczeń norm hałasu, a także (dla terenu usług 

turystyki) zagospodarowanie powierzchni biologicznie 

czynnej zielenią urządzoną; 

 w odniesieniu do ochrony przyrody i bioróżnorodności 

– dopuszcza się wycinkę drzew wyłączenie  

w przypadkach występowania kolizji z planowanymi 

inwestycjami realizowanymi w ramach wyznaczonych 

w planie funkcji terenów, a także związanych  

z bezpieczeństwem i pielęgnacją drzewostanu; plan 
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wprowadza nakaz zapewnienia powierzchni 

biologicznie czynnych, zgodnie ze wskaźnikami 

określonymi w ustaleniach szczegółowych dla 

poszczególnych terenów; 

 w odniesieniu do zdrowia i jakości życia - zakazuje się  

w granicach opracowania planu lokalizowania 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

 w odniesieniu do zrównoważonego wykorzystania  

i gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami -  

w celu ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym wód 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407, 

wprowadza się w graniach planu zakaz wykonywania 

robót, które mogą powodować trwałe zanieczyszczenie 

gruntów i wód, nakaz wyposażenia terenów zabudowy 

w systemy wodno-kanalizacyjne oraz nakazuje się 

realizację ustaleń zawartych w obowiązujących 

planach gospodarki odpadami i programach ochrony 

środowiska. 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk  

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 
Rozwiązania projektu miejscowego planu znaczące dla 

realizacji celów 

Celem Dyrektywy jest zachowanie siedlisk 

naturalnych i gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty w stanie 

sprzyjającym ochronie lub w celu odtworzenia 

takiego stanu. Dyrektywa wspiera zachowanie 

różnorodności biologicznej z uwzględnieniem 

wymagań gospodarczych, społecznych, 

kulturalnych i regionalnych. Dla realizacji celu, 

na terenie wszystkich państw UE wyznaczane są 

specjalne obszary ochrony, tworzące spójną 

europejską sieć ekologiczną (Sieć Natura 2000). 

W sąsiedztwie terenu wskazanego w planie pod zabudowę 

letniskową znajduje się obszar Natura 2000 

„Dobromyśl”. Ustalenia planu uwzględniają ochronę 

siedlisk poprzez zapisy dotyczące zachowania na terenie 

inwestycji w maksymalnym możliwym stopniu naturalny 

charakter siedlisk i zachowanie wysokiego wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej terenu oraz poprzez 

zapisy dotyczące zagospodarowania odpadów  

i wyposażenia terenów w infrastrukturę sozotechniczną.  

 

 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 
Rozwiązania projektu miejscowego planu znaczące dla 

realizacji celów 

Celem nadrzędnym jest doprowadzenie do 

ustabilizowania koncentracji gazów 

cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który 

zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej 

ingerencji w system klimatyczny. 

Spójność dokumentu przejawia się poprzez ustalenia  

w planie dotyczące zaopatrzenia w gaz terenów 

zabudowy, zaopatrzenia obszaru opracowania planu  

w ciepło z kotłowni indywidualnych z wykorzystaniem 

paliw i technologii niepowodujących pogorszenia stanu 

środowiska oraz gwarantujących emisję spalin poniżej 

dopuszczalnych norm, w tym odnawialnych źródeł 

energii.  

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 
Rozwiązania projektu miejscowego planu znaczące dla 

realizacji celów 

Celem Konwencji jest ochrona gatunków 

wędrownych zwierząt. W grupie istotnych 

zagrożeń dla tych gatunków jest utrata siedlisk 

niezbędnych do tego, aby mogły one przeżyć na 

różnych etapach ich wędrówki i bezpośrednia ich 

eksterminacja. 

Projekt miejscowego planu nie stwarza zagrożeń dla 

wypełnienia postanowień Konwencji, z uwagi na fakt 

zachowania drożności głównych korytarzy ekologicznych 

przebiegających przez obszar gminy; zakres przestrzenny 

planu nie powoduje fragmentaryzacji terenów 

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

(Konwencja Berneńska) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 

Rozwiązania projektu miejscowego planu  znaczące dla 

realizacji celów 

Celem Konwencji jest zachowanie europejskich 

gatunków dzikich zwierząt i roślin oraz ich 

naturalnych siedlisk, zwłaszcza gatunków 

endemicznych, zagrożonych i ginących, ochrona 

których wymaga współdziałania kilku państw. 

Projekt planu nie wprowadza ustaleń mogących 

negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony prawnej 

obszarów i obiektów o najwyższych wartościach 

przyrodniczych, a także nie ingeruje w Systemu 

Przyrodniczego Gminy. 

Konwencja o różnorodności biologicznej 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu  

Rozwiązania projektu miejscowego planu znaczące dla 

realizacji celów 

Celem Konwencji jest ochrona różnorodności, 

zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz 

uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści 

wynikających z wykorzystania zasobów 

genetycznych. 

Projekt planu w dużym stopniu utrzymuje naturalne 

zbiorowiska roślin na terenie wskazanym do 

zainwestowania. Wskazane funkcje terenów (zabudowy 

letniskowej i usług turystyki) mają na celu wykorzystanie 

potencjałów środowiska przyrodniczego w sposób nie 

zagrażający jego zasobom.  

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 
Rozwiązania projektu miejscowego planu  znaczące dla 

realizacji celów 

Kierunki działań systemowych: 

 udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska; 

 aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym. 

Do najważniejszych wyzwań zalicza się: 

 ochronę zasobów naturalnych; 

 ochrona przyrody; 

 racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi; 

 poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego. 

Procedura opracowywania projektu miejscowego planu, 

wpisuje się w realizację dwóch spośród siedmiu 

kierunków działań systemowych przyjętych w PEP, jakimi 

są: udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska oraz ekologizacja planowania przestrzennego 

(wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na 

etapie sporządzania miejscowego planu). 

Spójność dokumentu przejawia się: 

 w odniesieniu do ochrony przyrody – ochrony drzew 

przez wycinką, nakazem zapewnienia powierzchni 

biologicznie czynnych na terenach zabudowy; 

 w odniesieniu do środowiska wodnego – ustaleniem 

zasad ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym wód 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407, m.in. 

poprzez wprowadzenie zakazu wykonywania robót, 

które mogą powodować trwałe zanieczyszczenie 

gruntów i wód, 

 dążeniem do wysokiego poziomu ochrony wód 

powierzchniowych i gruntowych poprzez rozwój 

systemów wodno - kanalizacyjnych oraz 

gospodarowanie odpadami, 

 w odniesieniu do jakości środowiska - dążenie do 

osiągnięcia wyższej jakości powietrza poprzez rozwój 

gazyfikacji oraz wykorzystaniem w ogrzewnictwie 

paliw i technologii niepowodujących pogorszenia 

stanu środowiska oraz gwarantujących emisję spalin 

poniżej dopuszczalnych norm, w tym odnawialnych 

źródeł energii. 

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 

Rozwiązania projektu miejscowego planu  znaczące dla 

realizacji celów 



37 
 

Celem Konwencji jest ochrona dziedzictwa 
archeologicznego, obejmującego struktury, 
konstrukcje, zespoły budowlane, eksploatowane 
tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak 
również ich otoczenie znajdujące się na ziemi lub 
pod wodą. 

W obszarze zmiany planu nie znajdują się obiekty 

zabytkowe oraz nie zidentyfikowano stanowisk 

archeologicznych. 

Europejska Konwencja Krajobrazowa 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 
Rozwiązania projektu miejscowego planu  znaczące dla 

realizacji celów 

Głównym celem jest współpraca państw na rzecz 
propagowania ochrony, zarządzania  
i planowania krajobrazu, którego charakter jest 
wynikiem działań i interakcji czynników 
naturalnych i ludzkich.  
 

Tereny zmiany planu położone są w sąsiedztwie 
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy letniskowej oraz terenów o funkcji 
przyrodniczej (zbiornik retencyjny, obszar Natura 2000). 
Planowane funkcje terenów są zgodne z istniejącym 
zagospodarowaniem oraz nie kolidują z funkcją 
przyrodniczą terenu. Funkcja i forma nowego 
zagospodarowania terenów wpisywać się będzie  
w krajobraz kulturowy w sposób harmonijny. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu  

do roku 2020 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

miejscowego planu 
Rozwiązania projektu miejscowego planu  znaczące dla 

realizacji celów 

Głównym celem SPA jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w 
warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe 
istotne z punktu widzenia projektu miejscowego 
planu dotyczą:  
 zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

i dobrego stanu środowiska, w tym: 

 dostosowanie sektora gospodarki wodnej  
do zmian klimatu,  

 dostosowanie sektora energetycznego  
do zmian klimatu,  

 ochrona różnorodności biologicznej  
i gospodarka leśna w kontekście zmian 
klimatu,  

 adaptacja do zmian klimatu w gospodarce 
przestrzennej i budownictwie. 

Spójność ustaleń mpzp z celami SPA przejawia się: 

 w odniesieniu do ochrony bioróżnorodności – ochrona 

drzew przez wycinką, nakazem zapewnienia 

powierzchni biologicznie czynnych na terenach 

zabudowy; 

 w odniesieniu do gospodarki wodnej – ustaleniem 

zasad ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym wód 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407; 

wprowadzeniem zakazu wykonywania robót, które 

mogą powodować trwałe zanieczyszczenie gruntów  

i wód, dążeniem do wysokiego poziomu ochrony wód 

powierzchniowych i gruntowych poprzez rozwój 

systemów wodno-kanalizacyjnych, 

 w odniesieniu do sektora energetycznego w kontekście 

zapewnienia dobrego stanu środowiska - dążenie do 

osiągnięcia wyższej jakości powietrza poprzez rozwój 

gazyfikacji oraz wykorzystanie w ogrzewnictwie paliw  

i technologii niepowodujących pogorszenia stanu 

środowiska oraz gwarantujących emisję spalin poniżej 

dopuszczalnych norm, w tym odnawialnych źródeł 

energii, 

 w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju lokalnego 

– poprzez zapewnienie planowego, racjonalnego 

rozwoju przestrzennego na podstawie planu 

miejscowego, a także poprzez określenie w planie 

wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy,  

w tym minimalnego wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej, ustaleń dotyczących sposobu 

ogrzewania budynków z wykorzystaniem paliw  

i technologii niepowodujących pogorszenia stanu 

środowiska. 

 



38 
 

12. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU NA 

FUNKCJONOWANIE I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
 

12.1. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH ZE 

ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 

W niniejszej prognozie ocenia się skutki, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia 

terenu pod funkcje określone w planie miejscowym, które mogą wpływać na wprowadzanie gazów  

i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emitowanie 

hałasu i pól elektromagnetycznych oraz powodować ryzyko wystąpienia awarii. Analogicznie ocenia się 

skutki wpływu realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny. Na tym 

etapie, z uwagi na ogólność dokumentu, jakim jest plan miejscowy, możliwe jest jedynie wstępne 

oszacowanie wpływu na środowisko, potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego negatywnego 

oddziaływania. 

Projekt planu nie przewiduje lokalizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 

2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.  

z 2017, poz. 71). 

 

12.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU NA 

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

Środowisko przyrodnicze podlega nieustannym przemianom w wyniku procesów naturalnych 

oraz działalności gospodarczej, z których te pierwsze są niezależne od człowieka, ale mogą być przez 

niego przyśpieszane lub modyfikowane. Również proces antropogenicznych zmian środowiska jest 

nieuchronny. Prognozowane zmiany w środowisku opisywane poniżej dotyczą stanu, jaki 

prawdopodobnie zaistnieje w wyniku zainwestowania terenów zgodnie ze wskazanym w projekcie 

planu przeznaczeniem. W projekcie zmiany planu wyznaczono nowe tereny do zainwestowania  

z przeznaczeniem dla zabudowy letniskowej oraz zabudowy usług turystyki. Zapisy projektu zmiany 

planu nie wpływają znacząco na zmiany funkcjonalne i przestrzenne w istniejącym zagospodarowaniu. 

Zmiany w strukturze przestrzennej gminy wyznaczone w projekcie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zgodne są z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze i zachowują ograniczenia  

i wskazania ekofizjograficzne. Realizacja inwestycji w terenach przeznaczonych do zabudowy może 

oddziaływać na środowisko na etapie budowy oraz eksploatacji. Poniżej, przedstawiono analizę i ocenę 

przewidywanych skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie i życie 

ludzi, będących rezultatem realizacji ustaleń projektu planu. 

 

Różnorodność biologiczna 

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, 

w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów. Na terenach objętych 

opracowaniem występuje roślinność wodna, głównie pałka wodna, trzcina i tatarak (w sąsiedztwie 

zbiornika wodnego) oraz roślinność trawiasta naturalna i półnaturalna. Miejscami występują 

niewielkie skupiska drzew, głównie olszy, sosny zwyczajnej, świerku oraz wierzby. Teren objęty zmianą 

planu cechuje się przeciętnymi walorami faunistycznymi. Nie stwierdzono tutaj występowania 

gatunków zwierząt, które byłyby objęte ochroną z mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody. Nie 

stwierdzono także, aby w rejonie obszaru objętego zmianą planu znajdowały się trasy wędrówek 

zwierząt, występowały siedliska lub lęgowiska zwierząt, miejsca ich wypoczynku itp., w tym również 

gatunków podlegających ochronie. Ocenia się, iż przyszłe zagospodarowanie omawianego obszaru 

wynikające z realizacji zapisów zmiany planu nie spowoduje znaczącej degradacji środowiska 
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przyrodniczego i obniżenia stopnia bioróżnorodności w skali gminy. Rozwój zabudowy letniskowej, czy 

też usług turystyki o niskiej intensywności nie wpłynie destruktywnie na stan siedlisk przyrodniczych  

w skali ogólnej, choć może uszczuplić zasoby przyrodnicze omawianego obszaru, nieznacznie 

zmniejszając powierzchnię zieloną, a tym samym zmniejszając nisze ekologiczne żyjących tu 

organizmów. Przyjęte rozwiązania w zakresie struktury przyrodniczej, pozwalają ocenić, że obecna 

bioróżnorodność nie powinna wskutek planowanego rozwoju gminy zostać znacząco obniżona. 

 

Ludzie 

Oddziaływanie na ludzi i zwierzęta związane z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

będzie zarówno negatywne, pozytywne jak i neutralne. Przewidywane negatywne oddziaływanie będzie 

miało głównie charakter bezpośredni, krótkoterminowy, chwilowy i odwracalny, związany  

z pojawieniem się czynników, takich jak: zwiększony hałas, drgania, pylenie, mających miejsce  

w trakcie realizacji podejmowanych inwestycji. Niewielki zakres zmiany planu i co za tym idzie 

niewielkie zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym stanowić będą o neutralnym/nieodczuwalnym 

oddziaływaniu w zakresie lokalnego klimatu mającego największy wpływ na jakość życia mieszkańców. 

Projektowane funkcje, związane z wypoczynkiem  będą natomiast miały pozytywny wymiar społeczny. 
Generalnie należy uznać, iż ustalenia projektu planu (wprowadzenie nowych terenów zabudowy 

letniskowej i usług turystyki o niskiej intensywności) wpłyną pozytywnie na zaspokojenie potrzeb 

lokalnej społeczności oraz przyczynią się do rozwoju turystycznego gminy Siedliszcze. 

 

Zwierzęta 

W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się znaczących oddziaływań na populację 

gatunków chronionych, zmniejszenie zasięgu ich występowania, czy też pogorszenie jakości  

i funkcjonowania populacji i siedlisk. Prawdopodobny wpływ na zwierzęta, może mieć etap realizacji 

inwestycji, podczas którego prawdopodobny zwiększony hałas będzie powodować płoszenie bardziej 

wrażliwych zwierząt.  

 

Rośliny 

Na terenach objętych ustaleniami planu nie stwierdzono gatunków roślin rzadkich  

i chronionych. 

Charakter zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wpłynie na częściowe zniszczenie szaty 

roślinnej. Jednocześnie intencją letniskowego zagospodarowania terenu jest maksymalne zbliżenie do 

natury, przy zachowaniu jej wartości. Niska intensywność zabudowy, przy jednoczesnym wysokim 

wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej, w znacznym stopniu może ograniczyć negatywny wpływ 

na istniejącą roślinność.   

 

Jakość i zasoby wód 

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu, najprawdopodobniej nie będzie przyczyniała 

się do pogorszenia lub znacznego naruszenia zasobów wód, zarówno powierzchniowych, jak  

i podziemnych. 

Zapisy projektu zmiany planu przewidują zmiany w zagospodarowaniu terenów dotyczące 

tworzenia nowych terenów dla zabudowy letniskowej i usług turystyki niskiej intensywności. Zgodnie  

z ustaleniami projektu planu, sposób zaopatrzenia w wodę odbywać się będzie w sposób 

zorganizowany (z wodociągu gminnego), natomiast ścieki odprowadzane będą do szczelnych 

zbiorników na ścieki bytowe, co powinno wpłynąć na  utrzymania dobrego stanu wód i na osiągnięcie 

celów środowiskowych określonych w Aktualizacji Planu gospodarowania wodami w obszarze 

dorzecza Wisły, polegających na spełnieniu wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód 

będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym. Wszelkie inwestycje realizowane na 

terenach zmiany planu powinny być realizować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 
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Wody powierzchniowe 

W myśl przepisów ustawy Prawo wodne, dla potrzeb gospodarowania wodami, podstawową 

jednostką jest jednolita część wód (JCW). Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

prowadzi się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Podstawowym pojęciem określającym 

jakość wód powierzchniowych jest stan wód, który określa się poprzez łączną ocenę stanu 

ekologicznego (potencjału ekologicznego w przypadku JCW sztucznych i silnie zmienionych) oraz 

stanu chemicznego. Ocena stanu (potencjału) ekologicznego i stanu chemicznego wymaga oznaczenia 

szeregu wskaźników i porównania ich z wartościami odniesienia. Ramowa Dyrektywa Wodna nadaje 

priorytetowe znaczenie elementom biologicznym przy określaniu stanu/potencjału ekologicznego wód 

powierzchniowych. 

Obszary objęte miejscowym planem znajdują się na obszarze jednostki planistycznej 

gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Mogilnica o kodzie 

PLRW20001724529. Według Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły (PGW) JCWP Mogilnica została oceniona jako naturalna część wód o dobrym stanie, 

niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. PGW nie przewiduje 

odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych dla przedmiotowej JCWP. Oceny aktualnego stanu 

jednolitej części wód dokonano na podstawie wyników monitoringu jakości wód powierzchniowych 

prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, który dla w/w jednostki 

przeprowadzono w 2015 roku. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Mogilnica z wyszczególnieniem 

wskaźników jakości wód przedstawia się następująco: 

Tabela nr 5. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Mogilnica 

Typ abiotyczny 17 

Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej tak 

Nazwa punktu pomiarowo – kontrolnego Mogilnica - Ciechanki 

Biologiczne elementy jakości wód: 

Fitobentos III 

Makrofity II 

Makrobezkręgowce bentosowe II 

Ichtiofauna IV 

Klasyfikacja elementów biologicznych IV 

Elementy fizykochemiczne II 

Elementy hydromorfologiczne II 

Potencjał ekologiczny słaby 

Stan chemiczny dobry 

Stan JCWP zły 

źródło: opracowanie własne na podstawie Oceny JCWP badanych w latach 2010 – 2015, WIOS 

Ocenę przeprowadzono na podstawie fitobentosu, sklasyfikowanego jako umiarkowany, maktofitów 

i makrobezkręgowców bentosowych sklasyfikowanych jako dobry oraz ichtiofauny jako słaby.  

W zakresie wspierających elementów fizykochemicznych JCWP znalazła się w klasie II. Elementy 

hydromorfologiczne zakwalifikowały JCWP również do II klasy. Ponieważ elementy wspierające nie 

mogą podwyższyć klasy, potencjał ekologiczny części wód należy ocenić jako słaby. Stan chemiczny tej 

części wód oceniono jako dobry. Stan części wód oceniono jako zły. Zagospodarowanie terenu  

w sposób określony w projekcie miejscowego planu nie będzie generować negatywnego oddziaływania 
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na środowisko wód powierzchniowych oraz nie będzie kolidować z polityką ochrony wód. Ocenia się, 

iż ustalenia projektu planu nie stoją w sprzeczności z celami środowiskowymi wynikającymi  

z dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy 

Wodnej). Cele te wskazują m.in. na niepogorszenie się stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz ochronę, poprawę i przywrócenie dobrego stanu wód (art. 4) oraz na promowanie 

zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów 

wodnych (art. 1).  

 

Wody podziemne 

Obszar miasta Siedliszcze znajduje się w obszarze zbiornika GZWP Nr 407. Dążąc do ochrony 

ilościowej i jakościowej zasobów wodnych, uznano za zasadne ustanowienie obszaru ochronnego tego 

zbiornika. Głównym rygorem jest zakaz lokalizacji obiektów, które mogą mieć ujemny wpływ na wody 

podziemne, a także nakaz likwidacji punktowych ognisk zanieczyszczeń. Realizacja inwestycji  

w ramach wyznaczonych w projekcie planu funkcji terenów, może potencjalnie stwarzać, głównie na 

etapie budowy, niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych substancjami ropopochodnymi 

pochodzącymi z wykorzystywanego sprzętu, dlatego też stan sprzętu budowlanego i środków 

transportu powinien być na bieżąco monitorowany. 

Miejscowość Majdan Zahorodyński  położona jest w obrębie jednostki planistycznej JCWPd nr 

PLGW200090, o dobrym stanie ilościowym i chemicznym wód. Aktualizacja Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły przewiduje derogacje wynikające z art. 4 ust. 7 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, co spowodowane jest planowaną inwestycją związaną z eksploatacją podziemną 

węgla kamiennego ze złoża "Ostrów". Inwestycja spełnia potrzebę nadrzędnego interesu społecznego,  

a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych działań znacznie korzystniejszych  

z punktu widzenia środowiska naturalnego. Zostało przewidziane zastosowanie działań 

minimalizujących negatywny wpływ na stan wód. Przedmiotowa JCWPd nie jest natomiast zagrożona 

pod względem utrzymania dobrego stanu.  

Biorąc pod uwagę dopuszczone przeznaczenie terenu oraz pozostałe ustalenia 

projektu planu, nie przewiduje się by ich realizacja wpływała na jakość i ilość wód 

podziemnych i powierzchniowych. Jeżeli realizacja inwestycji dopuszczonych  

w projekcie planu zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nie będzie ona 

miała negatywnego wpływu na środowisko wodne. Nie stwierdzono ryzyka kolizji 

realizacji ustaleń projektu miejscowego planu z celami środowiskowymi Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Zagospodarowanie terenu zgodnie z określonymi funkcjami,  

z zachowaniem określonych zasad ochrony środowiska, w tym realizacją infrastruktury 

sozotechnicznej, mają na celu osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych oraz ochronę jakości wód podziemnych. 

 

Jakość powietrza 

Negatywne oddziaływanie  na powietrze wiązać się będzie z fazą zagospodarowywania terenów 

projektu planu. W fazie budowy nastąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza zarówno zorganizowana, 

jak i niezorganizowana. Spowodowana ona będzie pracą maszyn budowlanych i środków transportu 

emitujących zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki azotu, 

benzen, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne). Ponadto dojdzie do emisji pyłów 

podczas prac ziemnych i w czasie ruchu pojazdów po nawierzchniach nieutwardzonych. Emisja tych 

zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i ograniczony do dość krótkiego okresu czasu. Dlatego 

też nie będzie powodować znacznych uciążliwości i kumulacji w środowisku. Ustalenia projektu zmiany 

planu dopuszczają realizację nowych terenów przeznaczonych do zabudowy letniskowej i usług 

turystyki, co nie powinno wiązać się ze znacznym zwiększeniem ruchu komunikacyjnego oraz 

znaczącym wzrostem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją zanieczyszczeń. W szerszej 
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skali realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie będzie miała wpływu na klimat gminy Siedliszcze ze 

względu na skalę i rodzaj zmian zawartych w projekcie dokumentu.  

 

Powierzchnia ziemi 

Oddziaływanie negatywne na powierzchnię ziemi wiązać się będzie z realizacją wszystkich 

potencjalnych inwestycji w fazie budowy. Praca ciężkiego sprzętu mechanicznego wykorzystywanego 

m.in. do przygotowania terenu, zdjęcia darniny, wykonania robót ziemnych doprowadzić może do 

zmiany struktury gleby, do zagęszczenia powierzchni ziemi, zmniejszenia porowatości i powietrza 

glebowego. W fazie budowy dojść może również do zanieczyszczenia środowiska glebowego 

substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych (np. 

wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów i maszyn, niewłaściwe gromadzenie odpadów 

niebezpiecznych). Niemniej jednak powyższe zdarzenia występują losowo i są trudne do przewidzenia, 

zarówno  w zakresie częstości występowania, jak i zakresu oraz nasilenia potencjalnego, negatywnego 

ich oddziaływania. Jednocześnie z uwagi na niewielki zakres przestrzenny planowanych inwestycji, 

prawdopodobne szkody w powierzchni ziemi będą niewielkie.  

 

Klimat 

Zagospodarowanie terenu objętego miejscowym planem, ze względu na lokalny charakter, nie 

będzie miało wpływu na czynniki kształtujące warunki meteorologiczne oraz nie wpłynie na warunki 

bioklimatyczne tego obszaru. Lokalizacja nowej zabudowy nie będzie stanowić bariery utrudniającej 

naturalne przewietrzanie obszaru. 

 

Klimat akustyczny 

Oddziaływanie na klimat akustyczny można analizować w dwóch fazach – w fazie budowy oraz 

w fazie eksploatacji omawianego obszaru. Nieco wzmożony hałas emitowany będzie podczas budowy 

dopuszczonych w ramach funkcji terenu inwestycji oraz infrastruktury technicznej. Hałas emitowany 

podczas prac budowlanych będzie miał charakter okresowy, występujący jedynie do czasu zakończenia 

budowy. Związany będzie z pracą wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz ruchem pojazdów 

ciężarowych. W wyniku realizacji ustaleń projektu mpzp, zwiększonego hałasu można spodziewać się  

w związku z lokalizacją budynków usług turystyki, w związku z prawdopodobnym ruchem 

turystycznym. Niemniej, z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, iż funkcjonowanie źródeł 

hałasu na etapie eksploatacji inwestycji nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku najbliższych obszarów chronionych przed hałasem.  

 

Krajobraz 

W sąsiedztwie nowych terenów inwestycyjnych znajduje się zabudowa zagrodowa, 

mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa. Realizacja ustaleń projektu Planu nie wpłynie 

w żaden sposób na najbliższe obszary objęte krajobrazową formą ochrony, tj. tereny Chełmskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu z uwagi na znaczne odległości, które kształtują się na poziomie 

odpowiednio: ok. 3 km w kierunku północno – wschodnim. Realizacja ustaleń projektu planu stanowić 

będzie kontynuację istniejących w sąsiedztwie funkcji. Również formy architektoniczne planowanej 

nowej zabudowy nie odbiegają w istotny sposób od parametrów zlokalizowanej w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy. Realizacja ustaleń projektu Planu nie wpłynie na ekspozycję widokową doliny 

rzeki Mogielnicy. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływała nowej zabudowy na krajobraz, w tym 

krajobraz kulturowy.  

 

Zasoby naturalne 

Zgodnie z projektem miejscowego planu korzystanie z zasobów naturalnych odbywać się 

będzie w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.  

 

Zabytki 

Tereny objęte ustaleniami miejscowego planu nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Na 

obszarach tych nie są zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków. W granicach 
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obszaru objętego zmianą planu nie występują również stanowiska archeologiczne. W związku z tym nie 

przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania na zabytki i dobra materialne. 

 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary Natura 2000 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 dokumentu 

narzuca ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…).W myśl art. 3 pkt 17 

w/w ustawy przez znaczące oddziaływanie na obszary NATURA 2000 należy rozumieć oddziaływanie 

na cele ochrony obszaru NATURA 2000, w tym w szczególności działania mogące: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, lub 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 

2000, lub  

 pogorszyć integralność obszaru NATURA 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Obszar objęty projektem zmiany Planu, nie leży w zasięgu obszarów NATURA 2000. Odległości od 

najbliższego obszaru NATURA 2000 – Dobromyśl, kształtują się na poziomie od ok. 50 m do blisko 

370 m.  

 

Tabela nr 6. Oddziaływanie ustaleń projektu zmiany planu w odniesieniu do zagrożeń i presji 

wywieranych na obszar NATURA 2000 Dobromyśl, w oparciu o zapisy zawarte w Standardowym 

Formularzu Danych (SFD)   

 

Poziom 

oddziaływania 

określony w SFD 

Oddziaływanie 

wewnętrzne/zewnę-

trzne określone w SFD 

Zagrożenie i presje 

określone w SFD 

Oddziaływanie 

ustaleń zmiany 

planu 

wysoki wewnętrzne 
K02.02 – 
nagromadzenie materii 
organicznej 

nie dotyczy 

wysoki wewnętrzne 

J02.11 - Zmiany zailenia, 
składowanie śmieci, 
odkładanie 
wybagrowanego 
materiału 

nie dotyczy 

średni wewnętrzne 
A02 – zmiana sposobu 
uprawy 

nie dotyczy 

wysoki wewnętrzne 
J02.01 - Zasypywanie 
terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie 

nie dotyczy 

wysoki wewnętrzne 
G02 - Infrastruktura 
sportowa i rekreacyjna 

nie dotyczy 

średni zewnętrzne F02.03 Wędkarstwo nie dotyczy 

średni zewnętrzne 

E03.01 - pozbywanie 
się odpadów  
z gospodarstw 
domowych / 
obiektów 
rekreacyjnych 

brak znaczącego 
negatywnego 
oddziaływania na 
gleby 

średni wewnętrzne 

E03.01 - pozbywanie 
się odpadów  
z gospodarstw 
domowych / 
obiektów 
rekreacyjnych 

brak znaczącego 
negatywnego 
oddziaływania na 
gleby 

średni zewnętrzne 
G02 - Infrastruktura 
sportowa  
i rekreacyjna 

nie dotyczy 
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średni wewnętrzne 
B01 - zalesianie terenów 
otwartych 

nie dotyczy 

średni wewnętrzne F02.03 - Wędkarstwo nie dotyczy 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z SDF 

Z uwagi na fakt, iż obszar objęty projektem zmiany planu, znajduje się w sąsiedztwie obszaru NATURA 

2000 „Dobromyśl”, analizie poddano oddziaływania określone w SFD jako zewnętrzne. Z punktu 

widzenia realizacji zapisów zmiany planu uciążliwościami dla obszaru Natura 2000 „Dobromyśl” mogą 

być powstające odpady z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych. Uciążliwości te wg SDF 

odznaczają się średnim poziomem oddziaływania na ostoję siedliskową. Nie prognozuje się 

wystąpienia negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 ze względu na odległości obszaru 

objętego zmianą planu od obszaru Natura 2000 i zawarte w projekcie zmiany Planu ustalenia 

dotyczące ochrony zasobów środowiska oraz gospodarki odpadami. Prognozuje się, iż oddziaływania 

powstające w wyniku realizacji projektu zmiany planu nie będą występowały w skali, w której mogłyby 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele utworzenia oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 

Dobromyśl. 

Negatywne oddziaływanie zewnętrzne na obszar NATURA 2000 „Dobromyśl może mieć miejsce  

w przypadku realizacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Lista referencyjna zagrożeń, presji  

i działań, określa rodzaj tego typu przedsięwzięć, do grupy której zalicza się takie inwestycje jak: pole 

golfowe, kompleksy narciarskie, stadion, bieżnia i tor wyścigowy, hipodrom, park rozrywki, boiska 

sportowe, kempingi i karawaniki, obserwowanie przyrody. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, 

iż projekt zmiany Planu na tereny objęte ustaleniami, wprowadza funkcję zabudowy letniskowej oraz 

tereny usług turystyki. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zakres i skala terenów 

przeznaczonych do zabudowy, nie wpłynie znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru NATURA 

2000 „Dobromyśl”.  

Na południe od obszaru objętego ustaleniami zmiany planu, w odległości ok. 1 km, przepływa 

rzeka Mogilnica. Wprawdzie doliny rzek nie podlegają ochronie prawnej, a jedynie planistycznej, 

niemniej jednak pełnią one bardzo istotną funkcję w systemie przyrodniczym gminy jako korytarze 

ekologiczne (rzeka Mogilnica – lokalny korytarz ekologiczny). Skala i charakter inwestycji 

dopuszczonych ustaleniami projektu mpzp (zabudowa letniskowa oraz usług turystycznych o niskiej 

intensywności oraz brak przegradzania korytarzy ekologicznych), a także odległość od doliny rzecznej 

pozwala stwierdzić, iż realizacja ustaleń projektu mpzp nie spowoduje przerwania ciągłości powiązań 

przyrodniczych, realizujących spójność pomiędzy obszarami Natura 2000. Ciągłość korytarza 

ekologicznego rzeki Mogilnicy, zapewniającego wymianę i migrację gatunków, nie 

zostanie zakłócona. 

 

Projekt planu miejscowego na terenach położonych w sąsiedztwie obszaru Natura 

2000 „Dobromyśl” wprowadza funkcję zabudowy letniskowej oraz tereny usług 

turystyki, o niskiej intensywności zabudowy. Z punktu widzenia oddziaływania na 

Obszar Natura 2000, planowany sposób zagospodarowania terenu nie wpłynie 

negatywnie na cele ochrony obszaru, w tym na integralność obszaru NATURA 2000 oraz 

na jego powiązania z innymi obszarami i innymi formami ochrony przyrody. 

 

13. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
 

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów w sposób określony w projekcie planu nie będą 

powodować ryzyka wystąpienia poważnej awarii - zdarzenia w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska. Do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku, albo do zakładów  

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zalicza się zakłady w zależności  

od występowania jednej lub więcej substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju  
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z dnia 29 stycznia 2016roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Dz. U. 2016 poz. 138).  

Na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu nie będę realizowane 

inwestycje kwalifikujące się do w/w kategorii przedsięwzięć, w związku z powyższym nie 

przewiduje się wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 

 

14. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU 
 

14.1. DEFINICJA I KRYTERIA ODDZIAŁYWAŃ 
 

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenów objętych miejscowym planem wskazuje,  

iż w przyszłości realizacja inwestycji na tych terenach, nie będzie powodować znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Inwestycje będą natomiast generować negatywne oddziaływania na 

środowisko – zauważalne i odczuwalne lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian 

ilościowych i jakościowych oraz możliwych do ograniczenia. 

W obowiązującym ustawodawstwie brak jest definicji negatywnych oddziaływań  

na środowisko. Zgodnie ze stanowiskami prezentowanymi w publikacjach specjalistycznych, a także  

z najczęściej stosowanymi w prognozach kryteriami, o znaczącym oddziaływaniu na środowisko można 

mówić w sytuacji dużego prawdopodobieństwa naruszenia standardów jakości środowiska, bądź 

degradacji (z nieodwracalną włącznie) szczególnie cennych walorów przyrodniczych lub krajobrazu. 

Znaczące oddziaływania prowadzą również do deregulacji środowiska przejawiającej się okresowym 

lub trwałym zakłóceniem procesów naturalnych, itp. hydrologicznych (podtopienia, przesuszenia), 

glebotwórczych (jałowienie gleby), rzeźbotwórczych (aktywizacja erozji), ekologicznych (fragmentacja 

środowiska) itp.  

Zagospodarowanie terenów w sposób zgodny z ustaleniami projektu planu będzie 

oddziaływać na poszczególne elementy środowiska lecz pomimo bezpośredniego  

i stałego charakteru niektórych z oddziaływań, przy zastosowaniu uwag zawartych  

w prognozie i nowoczesnych rozwiązań technicznych, przekroczenie standardów jakości 

środowiska określonych prawem wydaje się być mało prawdopodobne.  

 

14.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWAŃ 
 

Zainwestowanie nowych terenów zgodnie z dokumentem projektu planu będzie oddziaływać na 

poszczególne elementy środowiska, poprzez: 

 wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących lokalnych kotłowni (niskiej emisji)  

z uwagi na rozwój zabudowy letniskowej i usługowej (obiektów usług turystyki); 

 emitowanie hałasu, przede wszystkim na etapie realizacji zabudowy; 

 zwiększone ilości wytwarzanych odpadów komunalnych; 

 zwiększony pobór wody i ilości wytwarzanych ścieków; 

 ubytek powierzchni biologicznie czynnej na skutek trwałego zainwestowania terenów dotąd 

niezabudowanych. 

 

Powyższe oddziaływania na środowisko będą miały głównie charakter negatywny lub obojętny, 

trwały, bezpośredni, a ich natężenie będzie słabe. 

Przewiduje się, że niektóre z tych oddziaływań będą się kumulowały, co będzie miało miejsce  

w przypadku emisji zanieczyszczeń, wytwarzania ścieków i odpadów z istniejącej i planowanej nowej 

zabudowy. 
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Tabela nr 7. Prognoza oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska 
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Zmiana 
przeznaczenia 
użytków rolnych 
(gruntów ornych 
oraz łąk i pastwisk) 
na teren zabudowy 
letniskowej  

-/o/s 

DNB 

+/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNP 

-/o/s 

DNB 
o 

-/o/s 

DNB 
o 

Zmiana 
przeznaczenia 
użytków rolnych na 
teren zabudowy 
usług turystyki 

-/o/s 

DNB 

+/o/s 

DNB 

-/s 

DNB 

-/s 

DNB 

-/s 

DNB 

-/s 

DNB 

-/s 

DNB 

-/o/s 

DNP 

-/s 

DNB 
o 

-/s 

DNB 
o 

Zmiana 
przeznaczenia 
terenów zabudowy 
zagrodowej, 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
zabudowy 
letniskowej i 
usługowej na teren 
ciągu pieszo-
jezdnego 
(poszerzenie 
istniejącej drogi 
nieutwardzonej) 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNB 

-/o/s 

DNP 

-/o/s 

DNB 
o o o 

Zmiana 
przeznaczenia 
użytków rolnych na 
teren ciągu pieszo-
jezdnego 
(poszerzenie 
istniejącej drogi 
nieutwardzonej) 

-/s 
DNB 

-/s 
DNB 

-/s 
DNB 

-/s 
DNB 

-/s 
DNB 

-/s 
DNB 

-/s 
DNB 

-/s 
DNP 

-/s 
DNB 

o o o 

Objaśnienia: 

+ oddziaływania pozytywne                                            D   – oddziaływanie długookresowe 

- oddziaływania negatywne:                                         N   – oddziaływanie nieodwracalne 

/s – słabe                                                O – oddziaływanie odwracalne 

/i – istotne                                                B   –  oddziaływanie bezpośrednie 

0 – brak oddziaływań                                                                                                   P       –   oddziaływanie pośrednie 

 

 

Poszczególne oddziaływania mogą w rzeczywistości różnić się od opisanych w tabeli, między innymi ze 

względu na niemożliwe do przewidzenia, z poziomu prognozy oddziaływania na środowisko, 

zastosowane rozwiązania techniczne, czy formę architektoniczną budynków, rodzaj wprowadzanych 

usług, stopień nasycenia zabudową itp. Nie prognozuje się jednak wystąpienia znacząco negatywnych 

oddziaływań. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza 

prognoza, utrzymuje wprowadzone we wcześniejszych dokumentach kierunki zagospodarowania 

terenu.  
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Mając na uwadze stan środowiska, położenie terenu i obecny sposób jego użytkowania, 

optymalny sposób zagospodarowania obszaru, zgodny z uwarunkowaniami 

ekofizjograficznymi, stwierdza się, że przekształcenia wprowadzone przez zmianę planu 

nie są sprzeczne z uwarunkowaniami środowiska i nie spowodują znaczącego 

negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 
 

14.3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ 

TRANSGRANICZNYCH I SKUMULOWANYCH 

 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym projektu miejscowego planu wykazała,  

iż projekt dokumentu nie przewiduje dalekosiężnych, wykraczających poza granice Polski oddziaływań 

na środowisko. Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym oraz z art. 104-117 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)  

nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 Spośród rodzajów oddziaływań najwięcej trudności w ich identyfikacji powodują 

oddziaływania skumulowane, które należy rozumieć jako działania, wynikające z łącznego działania 

skutków realizacji analizowanego przedsięwzięcia, a także skutków spowodowanych przez inne 

działania, obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź przewidywane. Trudności w ich 

identyfikacji wynikają głównie z braku danych dotyczących możliwych przyszłych oddziaływań,  

ale również niewystarczających informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach, będących źródłem 

oddziaływań. W przypadku prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu, 

stanowiącego dokument o dość dużej ogólności, określenie tego typu oddziaływań jest dużą trudnością. 

Wielkość oddziaływań skumulowanych, a w efekcie zmiany w środowisku tym spowodowane zależą od 

rodzaju, lokalizacji i sposobu eksploatacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Skumulowane 

oddziaływania będą dotyczyły głównie fazy ich budowy i nie będą powodowały 

znaczących oddziaływań. 

Tabela nr 7. Wzajemne powiązania oddziaływań 

 

Element środowiska 

 

Oddziaływanie 

bezpośrednie 

Wzajemne  

powiązania oddziaływań 

POWIETRZE  
I KLIMAT 

 hałas i wibracje 
 emisja spalin 
 zapylenie 
 imisja zanieczyszczeń 
 

 spaliny i pyły samochodowe 
zanieczyszczają powierzchnie ziemi, gleby  
i wody powierzchniowe 

 zanieczyszczanie powietrza i zmiany 
topoklimatu wpływają na florę i faunę 

 hałas i wibracje wpływają na zdrowie człowieka 
i świat zwierzęcy 

 zmiany pokrycia powierzchni ziemi wpływają 
na mikroklimat 

WODY 
POWIERZCHNIOWE 
I PODZIEMNE 

 obniżenie poziomu wód 
gruntowych 

 zmiana stosunków wodnych 
 zanieczyszczenia wód 

 zanieczyszczenia użytkowych poziomów wód 
podziemnych mają wpływ na zdrowie ludzi 

 zmiany poziomu wód gruntowych 
(odwodnienia), wpływają na wilgotność gleby,  
a to z kolei oddziałuje na florę i faunę 

 zanieczyszczenia wód wpływają na 
bioróżnorodność 

 poziom wód gruntowych i stosunki wodne 
wpływają na stan zdrowotny roślinności danego 
obszaru, a tym samym na zmiany  
w krajobrazie 

 zmiany pokrycia powierzchni ziemi i jej 
właściwości filtracyjnych wpływaj na reżim wód 
gruntowych 

 zanieczyszczenia użytkowych poziomów wód 
podziemnych mają wpływ na zdrowie ludzi 

FLORA i FAUNA  zmiany przestrzeni życiowej  zmiana stanu czystości powietrza, hałasu  
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i ekosystemów 
 zagrożenie dla niektórych 

gatunków 
 zmniejszenie 

bioróżnorodności 

i drgań, mikroklimatu, poziomu wód 
gruntowych, zbiorników wód powierzchniowych 
i podziemnych 

 zanieczyszczenie gleby i pokrycia powierzchni 
ziemi 

 stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie fizyczne  
i psychiczne człowieka 

 stan flory wpływa na krajobraz 

GLEBY  I 
ŚRODOWISKO 
GRUNTOWO-WODNE 

 zmiany pokrycia 
powierzchni terenu 

 zmiany struktury gruntu, 
składu biologicznego  
i chemicznego 

 zmiana pokrycia powierzchni terenu wpływa na 
zmianę mikroklimatu 

 zwiększenie powierzchni nawierzchni 
nieprzepuszczalnych czyli pogorszenie się 
własności retencyjnych i filtracyjnych, wpływa to 
na wody gruntowe i ujęcia wody oraz na 
mikroklimat 

 zanieczyszczenia opadające na powierzchnię 
dróg spływają wraz z wodami opadowymi do 
gleby i wód gruntowych. 

 

 

15. OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ASPEKTACH 

ŚRODOWISKOWYCH 
 

Ustalenia projektu miejscowego planu dla terenu w miejscowości Majdan Zahorodyński 

uwzględniają predyspozycje terenu do formy zagospodarowania, jaką jest zabudowa letniskowa  

i zabudowa usług turystyki. 

Poziom wód gruntowych na tych terenach waha się w granicach 1 - 2 m p.p.t. i w ciągu roku 

jest zmienny. Na obszarach objętych projektem planu zalegają piaski i częściowo słabonośne grunty 

organiczne. W związku z powyższym, pod względem geologiczno-inżynierskim tereny te ocenia się jako 

średnio i mało korzystne do lokalizowania zabudowy i ich realizacja może wymagać zastosowania 

odpowiednich rozwiązań inżynierskich. Jednocześnie z uwagi na lokalizację terenu w sąsiedztwie 

zbiornika wodnego, wskazane w planie zagospodarowanie terenów, jest zgodne z  określonymi  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy kierunki rozwoju 

funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie gminy, wykorzystując istniejące potencjały 

środowiskowe. Wskazane zagospodarowanie terenów objęte miejscowym planem nie ingerują  

w najcenniejsze obszary przyrodnicze, tj. Obszary Chronionego Krajobrazu i Obszary Natura 2000, 

oraz nie spowodują fragmentaryzacji terenów przyrodniczych. Nowe zainwestowanie nie spowoduje 

zagrożeń dla ekologicznego funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem.  

  

16. PROPOZYCJIE ROZWIAZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 

USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
 

Przeznaczenie terenu pod funkcje wskazane w projekcie miejscowego planu będzie miało wpływ  

na komponenty środowiska naturalnego, tj.: wody podziemne, jakość powietrza, klimat, florę  

oraz faunę, co wynika z przeznaczenia terenów pod zabudowę letniskową, usług turystyki i realizację 

ciągu pieszo-jezdnego. Zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze  

i warunki życia ludzi powinno dotyczyć zarówno etapu budowy, jak i eksploatacji poszczególnych 

inwestycji.  
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16.1. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM 

ODDZIAŁYWANIOM NA ŚRODOWISKO 
 

W kontekście działań zapobiegających negatywnym oddziaływaniom na stan sanitarny 

środowiska, istotne są określone w projekcie planu ustalenia dotyczące ochrony środowiska i jego 

zasobów. W grupie rozwiązań mających na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na 

środowisko istotne znaczenie będzie miała infrastruktura sozotechniczna, w którą projektowane tereny 

pod planowaną zabudowę obligatoryjnie będą musiały być wyposażone. 

 

16.2. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZANIE NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
 

W grupie najistotniejszych oddziaływań, jakie będą skutkiem realizacji ustaleń projektu planu, 

które pomimo zastosowania działań zapobiegawczych będą miały miejsce, wyróżnia się: 

zanieczyszczenia powietrza, hałas i straty w roślinności. 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania planowanych rozwiązań funkcjonalnych 

na powyższe elementy środowiska, polegać powinny na: 

 ograniczaniu emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania obiektów oparty 

na źródłach ciepła z zastosowaniem proekologicznych paliw, 

 podejmowanie działań w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków – 

dotyczy zabudowy usług turystyki, 

 w celu minimalizacji potencjalnego hałasu, wprowadzanie na terenie zabudowy usług turystyki 

zieleni izolacyjnej,  

 ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew i zakrzewień; 

 zachowanie powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi; 

 stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości wywozu 

nieczystości płynnych przez odpowiednie służby ochrony środowiska; 

 prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

16.3. ROZWIĄZANIA O CHARAKTERZE KOPENSACYJNYM 
 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza jest 

głównym narzędziem działań, których celem jest naprawianie wyrządzonych szkód w środowisku  

i które podejmuje się wtedy, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa. Projekt zmiany 

planu nie spowoduje szkód w środowisku rozumianych, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o zapobieganiu szkodomw środowisku i ich naprawie (tj.  Dz. U. 2014, poz. 1789 z późn. zm.) jako 

negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do 

stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność 

prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska: 

 w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący 

negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub 

siedlisk przyrodniczych; 

 w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy 

wód; 

 w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym  

w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Mając powyższe na uwadze ocenia się, iż w związku z realizacją ustaleń dokumentu nie zajdą 

okoliczności wymagające zastosowania działań kompensujących utratę wartości 

przyrodniczych. 
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16.4. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  

W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU 
 

 Alternatywy polegające na poszukiwaniu innych lokalizacji, funkcji lub parametrów dla 

nowych terenów wyznaczanych do zabudowy letniskowej, były przedmiotem rozważań na etapie 

sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siedliszcze, uchwalonego w marcu 2017 roku. W toku prac nad dokumentem studium, w tym analiz 

struktury przyrodniczej w całościowym ujęciu struktury przestrzennej gminy Siedliszcze, wskazana 

została lokalizacja oraz funkcja dla obszaru będącego przedmiotem sporządzania zmiany planu, 

określone zostały również parametry dla nowej zabudowy. Dlatego też dla wprowadzonych zmian 

w zagospodarowaniu terenów nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych. 

 

17. WSKAZANE TRUDNOŚCI PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY WYNIKAJĄCE  

Z CHARAKTERU ZMIAN 
 

 W czasie sporządzania prognozy, nie napotkano na poważniejsze trudności wynikające  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, odnoszących się do projektowanych zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym oraz charakteru oddziaływania na środowisko realizacji 

wskazanego w projekcie planu zainwestowania. W trakcie opracowywania Prognozy, przeanalizowano 

w stopniu możliwym, na jaki pozwala obecna wiedza, wszystkie oddziaływania wynikające z realizacji 

projektu zmiany planu, z uwzględnieniem informacji na temat stanu środowiska obszaru opracowania 

oraz dostępnej wiedzy dotyczącej kształtowania się zjawisk przyrodniczych. 

18. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

DOKUMENTU 
 

 Analiza skutków realizacji ustaleń projektu planu prowadzona będzie w oparciu o wyniki 

pomiarów, ocen i analiz (dokonywanych dla całego obszaru gminy), wykonywanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, 

Państwowy Instytut Geologiczny, burmistrz - prowadzą monitoring poszczególnych komponentów 

środowiska, w zakresie oraz z częstotliwością określoną w przepisach odrębnych, w tym w ustawie 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawie Prawo wodne. Działania w/w instytucji w zakresie 

monitoringu poszczególnych komponentów środowiska pozwolą na ocenę skutków realizacji ustaleń 

miejscowego planu i umożliwią reakcję na ewentualne negatywne zjawiska zachodzące w środowisku. 

 System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinien  

na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, którego 

obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

19. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko była ocena skutków realizacji ustaleń 

zawartych w dokumencie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  

w miejscowości Majdan Zahorodyński na środowisko naturalne oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

NATURA 2000. 

 Jak wykazano w prognozie, realizacja inwestycji, zgodnie z określonym w planu 

zagospodarowaniem, powodować będzie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.  
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 Do trwałych lub długoterminowych oddziaływań zaliczyć należy:  

 ingerencję w powierzchnię ziemi i warunki gruntowo-wodne w miejscach 

realizacji inwestycji budowlanych,  

 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych oraz pogorszenie warunków 

infiltracyjnych gruntów w miejscach realizacji zabudowy, 

 przeobrażenia szaty roślinnej,  

 przekształcenia świata zwierzęcego – zmniejszenie ilości zwierząt występujących 

na analizowanych terenach w wyniku zainwestowania nowych terenów oraz 

pojawienie się nowych gatunków, przystosowanych do życia w terenach 

zurbanizowanych, 

 zwiększenie emisji (zanieczyszczeń powietrza i hałasu) oraz wytwarzania 

odpadów komunalnych, poboru wody i wytwarzania ścieków komunalnych, w 

związku z funkcjonowaniem nowej zabudowy.  

 

 Powyższe przeobrażenia środowiska przyrodniczego, z uwagi na niewielki zakres 

przestrzenny terenu objętego ustaleniami planu i niewielką kolizyjność nowej funkcji  

w stosunku do sąsiedztwa, należy ocenić jako niewielkie.  

 Warunkiem niezbędnym dla ograniczania negatywnych skutków oddziaływań na środowisko, 

jakie mogłyby się pojawić w konsekwencji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, będzie 

respektowanie przez inwestorów przepisów i wymogów ochrony środowiska, wynikających  

z przepisów, zwłaszcza w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, 

gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, a także ochrony i kształtowania zieleni. 

20. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowości Majdan Zahorodyńskim sporządzany został na podstawie uchwały Nr XXIV/193/17 

Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 15 lutego 2017 roku. Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu miejscowego planu opracowana została zgodnie z zakresem wskazanym w art. 51 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Celem prognozy było wskazanie przewidywanego wpływu na środowisko, jaki 

może mieć miejsce na skutek nowego zagospodarowania terenów, zgodnie z ustaleniami planu.  

Zakres opracowania miejscowego planu obejmuje działki położone w obrębie geodezyjnym 

Majdan Zahorodyński o numerach ewidencyjnych: 150/3, 150/4, 132, 128/1, 656, 133/1, 133/2,  

w projekcie planu przeznaczone pod zabudowę letniskową, usług turystyki i tereny komunikacyjne 

(tereny ciągu pieszo-jezdnego). Część terenów inwestycji, położonych w sąsiedztwie stopy wału 

zbiornika retencyjnego, stanowi, zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem, tereny użytków rolnych 

(łąki trwałe i pastwiska). 

Na obszarach objętych projektem planu zalegają piaski i częściowo słabonośne grunty 

organiczne. Poziom wód podziemnych waha się w granicach 2-1 m p.p.t. Obszary objęte projektem 

planu ocenia się jako grunty o mało korzystnych warunkach budowlanych. 

Na obszarze opracowania miejscowego planu występują grunty w VI klasie gruntów ornych, 

zakwalifikowane do 9-go kompleksu przydatności rolniczej. W skład tych kompleksów wchodzą gleby 

najsłabsze, bardzo ubogie w składniki pokarmowe o wadliwych stosunkach wodno-powietrznych, 

małoprzydatne lub nieprzydatne dla celów rolniczych. Znaczną część obszaru zajmują użytki zielone 

słabe /3z/, w V i VI klasie bonitacyjnej, które tworzą gleby w przewadze organogeniczne – torfowe, 

mułowo-torfowe, lokalnie bielicowe glejowe.  

Tereny objęte zmianą planu charakteryzują się znaczną przewagą niekorzystnych warunków 

topoklimatycznych oraz termiczno-wilgotnościowych, z uwagi na płytkie zaleganie wód gruntowych. 
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Istnieje duże prawdopodobieństwo występowania przygruntowych przymrozków, częstych stagnacji 

wilgotnego i chłodnego powietrza, zalegania mgieł i niedostatecznego przewietrzania. 

 Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszar objęty 

planem znajduje się w obrębie JCWP Mogilnica (PLRW20001724529). JCWP Mogilnica jest 

monitorowana i wykazuje się dobrym i powyżej dobrego stanie/potencjale ekologicznym  

oraz o dobrym stanie chemicznym. 

Obszary zmiany planu znajdują się w obrębie JCWPd nr PLGW200090, którego stan ilościowy 

oraz stan chemiczny oceniono jak dobry. Pod względem hydrologicznym gmina Siedliszcze położona 

jest na obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka 

Lubelska Chełm – Zamość, dla którego przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. 

Na terenach objętych opracowaniem występuje roślinność wodna, głównie pałka wodna, 

trzcina i tatarak oraz roślinność trawiasta naturalna i półnaturalna. Miejscami występują niewielkie 

skupiska drzew, głównie olszy, sosny zwyczajnej, świerku oraz wierzby. Na terenach objętych 

ustaleniami planu nie stwierdzono gatunków roślin rzadkich i chronionych. 

Spośród gatunków fauny dominują takie gatunki, jak: płazy (żaba trawna, żaba wodna  

i jeziorowa, ropucha szara), ptaki (słowik szary, świerszczak, strumieniówka, rokitniczka), ssaki 

(głównie lis pospolity, zając szarak, sarna, kret europejski). 

Tereny opracowania projektu planu nie znajdują się w granicach obszarów przyrodniczych 

objętych ochroną prawną. Najbliżej położony obszar chroniony to: Specjalny Obszar Ochrony SOO 

„Dobromyśl" PLH 060033, który znajduje się w odległości ok. 50 m od terenu objętego ustaleniami 

planu. 

W granicach planu miejscowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty 

zabytkowe wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. 

 

Na podstawie oceny stanu jakości środowiska na terenie obszaru zmiany planu i w jego 

sąsiedztwie stwierdzono: 

 relatywnie dobrą jakość powietrza atmosferycznego, z uwagi na brak znaczących źródeł 

zanieczyszczenia; 

 dobry stan czystości wód – wody rzeki Mogilnicy objętej monitoringiem wykazały się dobrym 

i powyżej dobrego stanem wód, a wody podziemne dobrą jakością; głównym źródłem wszelkich 

zanieczyszczeń wód są zanieczyszczenia zawarte w spływach powierzchniowych z terenów 

zurbanizowanych oraz nieumiejętne nawożenie mineralne i organiczne gruntów rolnych; 

 stan czystości gleb na terenie gminy nie jest objęty monitoringiem – potencjalnym zagrożeniem 

dla stanu czystości gleb w sąsiedztwie terenów objętych zmianą planu są zabiegi agrotechniczne; 

 dobrą jakość klimatu akustycznego, z uwagi na brak źródeł hałasu; 

 brak występowania źródeł promieniowania elektroenergetycznego stanowiące ryzyko  

przekroczenia dopuszczalnych wartości. 

 

Ustalenia projektu planu, na etapie realizacji inwestycji, wiązać się będą z oddziaływaniem na 

środowisko poprzez: 

 ingerencję w powierzchnię ziemi i warunki gruntowo-wodne w miejscach realizacji inwestycji 

budowlanych,  

 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych oraz pogorszenie warunków infiltracyjnych 

gruntów w miejscach realizacji zabudowy (dotyczy głównie zabudowy usługowej i terenów 

komunikacyjnych), 

 przeobrażenia szaty roślinnej, wynikające z realizacji zabudowy na terenach dotąd 

nieużytkowanych, 

 przekształcenia świata zwierzęcego – zmniejszenie ilości zwierząt występujących  

na analizowanych terenach oraz pojawienie się nowych gatunków,  

 zwiększenie emisji (zanieczyszczeń powietrza i potencjalnego hałasu) oraz wytwarzania 

odpadów komunalnych, poboru wody i wytwarzania ścieków komunalnych, w związku  

z funkcjonowaniem nowej zabudowy.  
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Analiza ustaleń projektu planu nie wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnego 

negatywnego wpływu na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Dobromyśl” oraz na jego 

integralność, a także nie przewiduje się pogorszenia powiązań obszaru z innymi obszarami o funkcji 

przyrodniczej. 

 Realizacja ustaleń  projektu planu nie spowoduje szkód w środowisku rozumianych (zgodnie  

z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodomw środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. 

2014, poz. 1789) jako negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, 

ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub 

pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska: 

 w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący 

negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub 

siedlisk przyrodniczych; 

 w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy 

wód; 

 w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym  

w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

W związku z powyższym nie przewiduje się działań o charakterze kompensacyjnym. 

 

Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania planowanych rozwiązań funkcjonalnych 

na powyższe elementy środowiska, polegać powinny na: 

 ograniczaniu emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania obiektów oparty 

na źródłach ciepła z zastosowaniem proekologicznych paliw, 

 podejmowanie działań w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków - dotyczy 

zabudowy usług turystyki, 

 w celu minimalizacji potencjalnego hałasu, wprowadzanie na terenie zabudowy usług turystyki 

zieleni izolacyjnej,  

 ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew i zakrzewień. 

 Warunkiem niezbędnym dla ograniczania negatywnych skutków będzie również respektowanie 

przez inwestorów przepisów i wymogów ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie prawidłowego 

prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, a także 

ochrony i kształtowania zieleni. 

 Na obszarze objętym analizą nie powstaną zakłady o zwiększonym ryzyku albo  

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

 Realizacja ustaleń projektu dokumentu nie będzie powodowała oddziaływania 

transgranicznego. 

 Dla wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu terenów nie przewiduje się rozwiązań 

alternatywnych. Wskazane w miejscowym planie przeznaczenie terenów zostały dostosowane  

do zaistniałych potrzeb społeczeństwa i ściśle określonych celów dotyczących zagospodarowania 

poszczególnych działek, które wynikają z wniosków samorządu lokalnego oraz właścicieli 

nieruchomości.  

 Wpływ przedmiotowego projektu miejscowego planu na środowisko przyrodnicze należy 

monitorować w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którego zasady 

funkcjonowania określone są w ustawie Prawo ochrony środowiska. Wyniki badań, z uwzględnieniem 

dokonywanych faktycznych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, powinny być poddawane 

okresowej analizie i ocenie  przez samorząd gminny, którego obowiązek wynika z przepisów ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Reasumując, stwierdza się, że planowane zmiany w zagospodarowaniu 

przestrzennym na terenach w miejscowości Majdan Zahorodyński, generalnie będą 

miały charakter neutralny lub negatywny rozumiany jako oddziaływanie zauważalne 
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lecz niepowodujące istotnego naruszenia standardów środowiskowych. 

Przeprowadzona prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że realizacja ustaleń 

projektu planu nie zagraża bioróżnorodności, zachowaniu ciągłości ekologicznej 

terenów przyrodniczych oraz walorom krajobrazowym, w tym krajobrazu kulturowego. 

Realizacja planu nie wpłynie negatywnie na warunki klimatyczne oraz nie będzie 

znacząco oddziaływać na zasoby naturalne, w tym wody. Ponadto nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność 

obszaru NATURA 2000.  

Warunkiem uzyskania optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska jest 

uwzględnienie, przy realizacji ustaleń zawartych w projekcie dokumentu, zasad ochrony 

środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu (zgodnie z § 5 uchwały), a także wskazanych 

w dokumencie prognozy rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń 

projektu dokumentu. 
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AKTY PRAWNE: 

1) Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów  

na środowisko; 
2) Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.  

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu; 
3) Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko; 
4) Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków (2009/147/EW); 
5) Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(92/43/EWG); 
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 

2016 poz. 138); 
7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923); 
8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

(Dz. U. 2005, nr 233, poz. 1988); 
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.  2013 poz. 

640); 
10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 

2016 poz. 1178); 
11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112);  
12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800); 
13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz.87); 
14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U z 2014 r., poz. 1409); 
15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U z 2016 r. poz. 2183); 
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031); 
17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883); 
18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań 

naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103, poz.664); 
19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032); 
20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359); 
21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz.71); 
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22) Rozporządzenie w Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz.2141); 
23) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463); 
24) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2017, poz. 1073); 
25) 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 (tj. 

2016, poz. 353); 
26) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.  Dz. U. 2017,  poz. 519); 
27) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015. poz. 469 z późn. zm.); 
28) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach (tj. Dz. U. 2016 poz. 1987.); 
29) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj.  

Dz. U. 2014, poz.1789); 
30) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2016 poz. 2134)  
31) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.  Dz. U. 2014 

poz.1446); 
32) Ustawa z dnia 28  września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz.78); 
33) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.  Dz. U. 2015, poz. 909 

z późn. zm.); 
34) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów 

naturalnych kraju (Dz. U. Z 2001 r., Nr 97 poz. 1051 z późn. zm.); 
35) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015, poz. 139); 
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