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1 Wprowadzenie 

 
 1.1 Wstęp 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: 
społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego planowania  
i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań 
zrównoważony rozwój i ład przestrzenny. 

Zrównoważony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno-gospodarczy,  
w którym następuje proces integrowania działań gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przez ład przestrzenny należy 
natomiast rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ładu 
przestrzennego, a także uwzględniającego wymagania ochrony środowiska jest Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Prognoza jest realizacją obowiązku określonego w art. 51. Ustawy z dnia 3 października  
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 17, ust. 4 Ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez: 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie ,  
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie. 

 
1.2 Cel opracowania prognozy, metodyka 

Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią  
w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi  
w projekcie planu oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. Punktem odniesienia do wszystkich 
analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. Należy pamiętać, że plan określa funkcje 
terenu i warunki realizacji danych funkcji, natomiast plan nie określa czasu, w jakim ma się dokonać 
realizacja, jak i również nie jest gwarancją na to, że na całym terenie docelowo powstanie 
zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Stąd prognozowanie zmian 
zachodzących w środowisku ograniczone jest do wskazania potencjalnych oddziaływań. Również nie 
zawsze możliwe jest zwymiarowanie zmian i przekształceń. 

Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań realizacji planu oraz uwarunkowań 
środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich znaczenie dla 
środowiska (znaczących i potencjalnie znaczących). Identyfikację oparto o listę komponentów 
środowiska oraz kierunki oddziaływań określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione  
i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz terenu, którego dokument ten dotyczy. Oceniono 
określone w projekcie planu warunki zagospodarowania przestrzennego, wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody, zagrożenia dla środowiska  
z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących form ochrony przyrody i innych 
obszarów chronionych, zakres zmian w krajobrazie oraz możliwość rozwiązań eliminujących lub 
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. W prognozie zawarte są, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, również propozycje innych rozwiązań niż w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania, sprzyjających ochronie środowiska 

Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone pewną niepewnością  
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i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają 
ograniczone zastosowanie. 
 

2 Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania  
z innymi  dokumentami 
 

W granicach obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo usługowej; 
3) US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji; 
4) KDW – teren drogi wewnętrznej. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska, przy zachowaniu i zastosowaniu 

przepisów odrębnych; 
2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi zostały 

zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
przy zachowaniu i zastosowaniu przepisów odrębnych; 

3) zakazuje się dla całego obszaru planu: 
a) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w 

szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych, 

b) prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów; 
4) ustala się ochronę przed uciążliwościami hałasowymi i drganiami związanymi z ruchem 

kołowym i kolejowym dla zabudowy zlokalizowanej na działkach  przylegających 
bezpośrednio do drogi publicznej (ul. Wiatraki) lub terenu kolejowego (linii kolejowej 
Deblin-Łuków)  zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności poprzez zastosowanie: 

a) rozwiązań konstrukcyjno–budowlanych zapewniających dotrzymanie 
standardów ochrony przed hałasem i drganiami, 

b) przegród o wysokiej izolacyjności akustycznej w budynkach, obiektach                                  
i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

5) wskazuje na rysunku planu strefę ochronną od terenu kolejowego w ramach której 
obowiązują przepisy odrębne; 

6) przy lokalizacji projektowanych inwestycji w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej, należy 
uwzględnić zagrożenia i uciążliwości związane z jej eksploatacją: wstrząsy i wibracje, 
iskrzenie, skażenie terenu np. przez rozszczelnienia taboru, hałas; z uwagi na lokalizację 
terenów w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej w zakresie wymagań odległości i warunków 
dopuszczających sytuowanie zadrzewienia, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych itp. obowiązują przepisy odrębne 

7) nakazuje się zapewnienie standardu akustycznego w zakresie dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi: 

a) dla terenu 1.MN jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) dla terenów 2.MN/U i 3.MN/U  jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
c) dla terenu 4.US jak dla terenu rekreacyjno – wypoczynkowych; 

8)  wskazuje się na rysunku planu granice obszaru, na którym prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%), dla którego obowiązują 
przepisy odrębne oraz w ramach których zakazuje się: 

a) realizacji zabudowy; 
b) zmiany ukształtowania i rzeźby terenu, w tym podnoszenie jego rzędnych, za 

wyjątkiem części terenów przeznaczonych pod inwestycje liniowe lub inwestycje 
związane z gospodarką wodną; 
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W zakresie infrastruktury technicznej: 
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 
2. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych lub 
przemysłowych do sieci kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3. W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: 

1) ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych: 
a) w miejscu ich powstawania poprzez wprowadzenie do gruntu, jeżeli pozwalają na to 

warunki gruntowo-wodne lub odprowadzenie do zbiorników retencyjnych w 
granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dla terenów 2.MN/U i 3.MN/U  pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni 
szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, parkingów o 
powierzchni powyżej 0,1 ha do sieci kanalizacyjnej po ich podczyszczeniu, przy 
zachowaniu i zastosowaniu przepisów odrębnych; 

2) dla istniejących obiektów budowlanych dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych lub 
roztopowych w dotychczasowy sposób, zgodny z przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie  zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie w energię elektryczną z: 
1) sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, 
2) urządzeń kogeneracyjnych lub, 
3) odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego  

lub geotermalną, o mocy nieprzekraczającej mocy dopuszczalnej dla mikroinstalacji; 
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszcza  się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia z 
istniejących lub projektowanych gazociągów; 

2) dopuszcza się wykorzystanie gazu ziemnego w urządzeniach wytwarzających ciepło  
oraz urządzeniach kogeneracji. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie z indywidualnych źródeł ciepła z 
zastosowaniem rodzajów instalacji i paliw konwencjonalnych lub wykorzystujących odnawialne 
źródła energii zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) ustala się zachowanie istniejących i realizację nowych: 
a) sieci kablowych lub, 
b) sieci bezprzewodowych wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi, w tym anten i 

stacji bazowych telefonii komórkowej; 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
2) nakazuje się sytuowanie wszelkich urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych  

i radiolokacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, w takich miejscach lub 
na takiej wysokości, by zasięg promieniowania elektromagnetycznego przekraczający 
dopuszczalny poziom, wystąpił w miejscach niedostępnych dla ludzi. 

7. W zakresie gospodarowania odpadami stałymi nakazuje się zapewnienie na terenie 
nieruchomości miejsc służących do czasowego magazynowania odpadów z uwzględnieniem 
możliwości ich segregacji. 

 
Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru opracowania 

 Dokumentem planistycznym obowiązującym przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na  analizowanym obszarze  jest „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków przyjętego uchwałą nr XXVI/183/2016 
Rady Miasta Łuków z dnia 28 września 2016 r. 



 

7 

 

Zgodnie z obowiązującym studium w granicach obszaru objętego planem następujące tereny 
funkcjonalne. 

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami – MN,U,  

 ustala się lokalizowanie nowej zabudowy (w tym dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej budynków w formie wolnostojących, bliźniaczych i zabudowy szeregowej), 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych (w tym nowych nie wyznaczonych rysunkiem studium), z 
uwzględnieniem działań mających na celu intensyfikację istniejącej zabudowy, tworzących w 
miarę możliwości spójne jednostki urbanistyczne, z jednoczesnym zachowaniem wartości 
krajobrazowych i kulturowych,  

 ustala się realizację ww. funkcji terenów w wydzielonych strefach mieszkaniowo-usługowych 
jako równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć wspólnie lub 
samodzielnie, w obrębie działki lub kilku działek, kształtując zespoły zabudowy o 
poszczególnych funkcjach, z zastrzeżeniem poniższych ustaleń,  

 dopuszcza się wzbogacenie ich zagospodarowania jako funkcji uzupełniającej poprzez 
lokalizowanie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, terenów sportu i 
rekreacji, zieleni parkowej i urządzonej, placów zabaw oraz innych elementów wynikających z 
potrzeb związanych z funkcją podstawową,  

 ustala się adaptację istniejącej zabudowy w jej istniejącej formie i z obecną funkcją, z  
możliwością rozbudowy, wymiany, remontów oraz uzupełnienia zainwestowania terenu,  

 ustala się określenie proporcji pomiędzy poszczególnymi funkcjami terenów w wydzielonych 
strefach na etapie sporządzania planów miejscowych, bądź jego zmian z uwzględnieniem 
wniosków właścicieli i inwestorów,  

 zaleca się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej na poziomie nie przekraczającym:  60% dla terenów oznaczonych symbolem 
MN,U  

 zaleca się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki na poziomie nie mniejszym niż: 20% dla terenów oznaczonych symbolem MN,U  

 zaleca się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1 miejsce parkingowe na 50m2 powierzchni 
użytkowej usług, natomiast dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązuje 
zagwarantowanie co najmniej 1 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie,  

 zlokalizowanych poza strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego 
centrum miasta proponuje się nawiązanie wysokością nowych budynków do zabudowy 
sąsiadującej szczególnie w zakresie ilości kondygnacji i wysokości, która jednak nie powinna 
przekraczać w przypadku: zabudowy usługowej 15,0 m,  zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 15,0 m,  

 za wyjątkiem terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu 
urbanistycznego centrum miasta na etapie sporządzania planu miejscowego dopuszcza się 
odstępstwa od ustalonych zasad w indywidualnych przypadkach podyktowanych istniejącymi 
uwarunkowaniami (przede wszystkim na terenach już zainwestowanych), a także w 
przypadku gdy wznoszone są obiekty budowlane o wysokości przekraczającej ww. parametry, 
takie jak wieże, maszty, kominy i inne budowle,  

 zaleca się aby zespół budynków zlokalizowanych w granicach wydzielonych terenów 
inwestycyjnych charakteryzował się jednolitym charakterem w zakresie formy 
architektonicznej budynków, proporcji budynków, rodzaju dachu, rodzaju zastosowanych 
materiałów elewacyjnych,  

 dopuszcza się zmianę funkcji niezainwestowanych terenów MW,U na tereny MN,U w 
strefach lokalizacji terenów sąsiadujących bezpośrednio z funkcją MN,U o wykształtowanej 
już strukturze zabudowy,  

 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
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 dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, za 
wyjątkiem terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu 
urbanistycznego centrum miasta,  

 zakazuje się lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii,  

 sąsiadujących z terenami kolejowymi, oznaczonymi symbolem KK, odległości budynków i 
budowli od osi skrajnego toru, nie mogą być mniejsze niż dopuszczalne przepisami 
odrębnymi,  

 sąsiadujących z terenami kolejowymi, oznaczonymi symbolem KK, ustala się odległość od 
budynków zapewniającą nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
określonych w przepisach odrębnych,  

 sąsiadujących z terenami leśnymi bądź zalesieniami odległości budynków i budowli od  ściany 
lasu, nie mogą być mniejsze niż dopuszczalne przepisami odrębnymi.  

2.  Usługi sportu i rekreacji- US  

 ustala się lokalizowanie nowej zabudowy turystycznej, letniskowej i obiektów sportu, z 
jednoczesnym zachowaniem wartości krajobrazowych i kulturowych,  

 ustala się realizację ww. funkcji terenów w wydzielonych strefach związanych ze sportem i 
turystyką jako równoważność określonych rodzajów przeznaczenia, które mogą istnieć 
wspólnie lub samodzielnie, w obrębie działki lub kilku działek, kształtując zespoły zabudowy o 
poszczególnych funkcjach,  

 ustala się adaptację istniejącej zabudowy w jej istniejącej formie i z obecną funkcją, z 
możliwością rozbudowy, wymiany, remontów oraz uzupełnienia zainwestowania terenu,  

 ustala się w terenach ozn. symbolami US lokalizowanie nowych urządzeń i obiektów dla 
potrzeb sportu i codziennej rekreacji oraz przewiduje się modernizację istniejących obiektów 
i urządzeń sportu i rekreacji,  

 zakłada się lokalizowanie nowych urządzeń i obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji 
codziennej oraz krótkopobytowej, zieleni, infrastruktury technicznej, obiektów małej 
architektury i innych elementów zagospodarowania związanych z przeznaczeniem 
podstawowym lub wielofunkcyjnym, zwłaszcza w północno - zachodniej części miasta 
przylegającej do lasu w oparciu o już istniejącą tam bazę; w obszarach tych przewiduje się 
możliwość powstawania zabudowy letniskowej oraz usług związanych z funkcją tych 
terenów, np. hotelarstwa, handlu i gastronomii oraz lokalizowaniem usług komunalnych (np. 
świetlic),  

 oznaczonych symbolem US zlokalizowanych przy ul. Wiatraki w północnej części terenu 
przewiduje się realizację zabudowy sportowo-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów kubaturowych od strony sąsiadującej z terenami MN,U w odległości od nich 
maksymalnie do 50,0 m i przy maksymalnej powierzchni zabudowy do 35% tej części terenu, 
pozostałą część terenu należy zagospodarować w formie otwartych obiektów sportowych na 
powietrzu oraz terenów zieleni dla celów rekreacji i wypoczynku,  

 ustala się, że podstawowe wskaźniki i parametry urbanistyczne zabudowy i 
zagospodarowania terenu, zasady podziału, szczegółową obsługę komunikacyjną, elementy 
kompozycji i zagospodarowania terenów określać będzie plan miejscowy zgodnie z 
przewidywanym programem zagospodarowania danego terenu, za wyjątkiem terenów 
zabudowy letniskowej, dla której zaleca się przyjęcie następujących zasad:  
- zabudowa nie powinna przekraczać 9,0 m i 2 kondygnacji nadziemnych,  
- powierzchnia zabudowy maksymalnie 25% powierzchni działki budowlanej,  
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 60%,  
- lokalizacja nie mniej niż 1 miejsca parkingowego na jednej działce budowlanej,  

 ustala się, po zrealizowaniu nowego zagospodarowania obiektami (w tym kubaturowymi) i 
urządzeniami sportu i rekreacji wyznaczonych terenów oznaczonych symbolem US 
zlokalizowanych w dolinie Krzny, możliwość zmiany dotychczasowego przeznaczenia 
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obecnych terenów usług sportu i rekreacji (stadion miejski) pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną z usługami na warunkach jak dla terenu oznaczonych symbolem MW,U,  

 zakazuje się lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii,  

 sąsiadujących z terenami kolejowymi, oznaczonymi symbolem KK, odległości budynków i 
budowli od osi skrajnego toru, nie mogą być mniejsze niż dopuszczalne przepisami 
odrębnymi;  

 sąsiadujących z terenami kolejowymi, oznaczonymi symbolem KK, ustala się odległości od 
budynków zapewniającą nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

 określonych w przepisach odrębnych.  

Strategia rozwoju lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 
Priorytet 1: Aktywna i przedsiębiorcza społeczność Miasta.  
1.1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  

1.2. Rozwój aktywności mieszkańców w dziedzinach społecznych, kulturze, sporcie, edukacji i 
działalności organizacji pozarządowych.  

1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.  
Priorytet 2: Nowoczesna i prorozwojowa infrastruktura.  
2.1. Rozwój obszarów aktywności gospodarczej, w tym terenów inwestycyjnych.  
2.2. Rozwój i modernizacja sieci dróg miejskich, parkingów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.  

2.3. Rozwój infrastruktury służącej aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej mieszkańców.  

2.4. Tworzenie stref przyjaznych mieszkańcom i poprawa estetyki Miasta.  

2.5. Ochrona środowiska poprzez realizację infrastrukturalnych inwestycji proekologicznych.  
Priorytet 3: Integracja wewnętrzna i zewnętrzna Miasta, mieszkańców i instytucji Łukowa.  
3.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy między sektorami publicznym, 
społecznym i prywatnym.  
3.2. Wspieranie włączenia społecznego i ekonomii społecznej.  

3.3. Promocja oraz rozwój współpracy zewnętrznej Miasta.  

3.4. Stworzenie Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  
 
 

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

 
Pomniki przyrody 

W granicach opracowania nie występują pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 
 

Parki Narodowe 
Najbliżej położony w stosunku do omawianego terenu jest Poleski Park Narodowy, który 

znajduje się w odległości około 73 km na południowy-wschód od terenu opracowania, granica otuliny 
Parku przebiega w odległości około 70 km od terenu opracowania. 

 
Rezerwaty przyrody 

W odległości około 1,4 km na półnozny-zachód od terenu opracowania przebiega granica 
rezerwatu „Kra Jurajska” (Rys. 1). 
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Rys. 1 Położenie terenu opracowania  na tle rezerwatów przyrody (źródło Geoserwis GDOŚ) 

 
Parki Krajobrazowe 
 Najbliżej terenu opracowania położony jest Nadbużański Park Krajobrazowy – granica jego 
otuliny znajduje się w odległości około 42,0 km na północny-wschód, a granica Parku w odległości 
około 44,0 km na płnocny-wschód. 
 
Natura 2000 
Specjalne Obszary Ochrony  

W odległości około 6,5 km na zachód od omawianego terenu przebiega granica Obszaru 
Specjalnej Ochrony „Jata” PLH060108.  

 
Obszary Specjalnej Ochrony  
Najbliżej położony Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Lasy Łukowskie” PLB060010 

znajduje się w odległości około 1,4 km na zachód od terenu opracowania (Rys. 2). 
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Rys. 2 Położenie terenu opracowania na tle Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000  
(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 
Obszary Chronionego Krajobrazu 
 W odległości 460 m na północ od terenu opracowania przebiega granica   Łukowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rys. 3). 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Rys. 3 Położenie terenu opracowania na tle Obszarów Chronionego Krajobrazu  
(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 
 
 W granicach omawianego terenu oraz w jego bliskim otoczeniu nie występują takie formy 
ochrony przyrody jak użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy stanowiska 
dokumentacyjne. 
 

W granicach opracowania nie występują obiekty i obszary zabytkowe. 
 

5 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze. 

 

6 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie 
kolejowej relacji Łuków – Dęblin” wynika z art. 51. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu rozwiązania 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w jakim 
stopniu warunki realizacji ustaleń zmiany planu mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami 
ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w planie rozwiązań planistycznych,  
a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób interes 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy: 
- analizę środowiska, 
- identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 
- ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń, 
- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji. 

 Teren opracowania położony jest w północno-wschodniej części miasta. 
Omawiany obszar charakteryzuje się zróżnicowanym stopniem zagospodarowania.  
Wzdłuż ulicy Wiatraki zlokalizowane są obiekty magazynowo-składowe. W części północno-

wschodniej znajduje się kilka budynków mieszkaniowych jednorodzinnych z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą. W głębi terenu usytuowane są kryte korty tenisowe. Tereny niezabudowane to głównie 
nieużytki z niską zielenią spontaniczną. Wspomnianej zabudowie mieszkaniowej towarzyszy zieleń 
wysoka. W granicach opracowania zlokalizowane są dwa niewielkie, sztuczne zbiorniki wód 
powierzchniowych. 

Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. W części południowej powierzchni terenu położona 
jest na rzędnej nieco poniżej 160 m npm, w części północnej na rzędnej około 162,5 m npm. 
Deniwelacje nie przekraczają tu 3 m, teren jest lekko nachylony w kierunku południowym.  

Warunki gruntowe w strefie przypowierzchniowej są jednorodne. Od powierzchni występują 
piaski i żwiry wodnolodowcowe pochodzące z okresu zlodowacenia Warty. Osady te mają przeciętnie 
miąższość 6-8 m, leżą one na glinach zwałowych pochodzących również z okresu zlodowacenia 
Warty. 
 Piaski i żwiry to grunty nośne, które nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów 
budowlanych. 

W obrębie terenu opracowania brak jest udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 
W niewielkiej odległości na południe )nieco ponad 60 m) przepływa Krzna Południowa. 
Niewielka część terenu opracowania znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego o 

prawdopodobieństwie 1% - raz na 100 lat. 
Zgodnie z danymi KZGW teren opracowania położony jest w jednej JCWP – Krzna Południowa 

od źródeł. 
W granicach opracowania występuje płytki, nieizolowany poziom wód podziemnych. W 

części południowej zwierciadło wody zalega na głębokości około 1 m ppt, w części północnej na 
głębokości około 3 m ppt. Poziom ten jest zasilany głównie poprzez infiltrację wód opadowych i 
roztopowych. Charakteryzuje się dużą amplitudą wahań (ponad 0,5 m) zwierciadła, jest drenowany 
poprzez przepływającą w pobliżu Krznę Południowa. Z uwagi na uwarunkowania hydrogeologiczne 
poziom ten jest narażony na przekształcenia ilościowe i jakościowe. Wody tego poziomu nie mają 
większego znaczenia użytkowego. 

Teren opracowania położony jest w granicach jednej JCWPd nr 67.  
Teren opracowania położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

„Subniecka warszawska”. 
W podziale klimatycznym Zienkiewiczów  obszar miasta Łuków zaliczony jest w obręb krainy 

klimatycznej chełmsko – podlaskiej.  
Na  terenie  miasta  podstawowe  źródła   emisji   zanieczyszczeń  atmosferycznych  to procesy 

grzewcze oraz komunikacja samochodowa.  
W granicach opracowania brak jest istotnych punktowych i innych liniowych źródeł emisji 

zanieczyszczeń powietrza. 
Zagrożenie hałasem przemysłowym na terenie opracowania nie występuje. Istniejąca zabudowa 

mieszkaniowe i  obiekty usługowe nie są źródłem ponadnormatywnych emisji hałasu. 
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Zieleń występująca w granicach opracowania nie przedstawia dużej wartości. Najbardziej 
cenna jest zieleń wysoka towarzysząca zabudowie mieszkaniowej. Jest ona reprezentowana przez 
różnogatunkowe nasadzenia drzew z dominującymi: dębem, brzozą, lipą i topolą. Na terenach 
niezabudowanych, w obrębie nieużytków rozwinęła się niska zieleń spontaniczna. Poza strefami 
zabudowy na omawianym terenie zieleń wysoka nie występuje. 

Najbogatsze pod względem faunistycznym na omawianym terenie są dolina rzeki Krzny 
Południowej, z którą teren opracowania sąsiaduje. 

 Dobre warunki bytowania w tym rejonie znajdują  gady i płazy.  W rejonie tym licznie 
występuje awifauna są to głównie okazy zalatujące i żerujące w tym rejonie. 

Na pozostałych terenach niezabudowanych najliczniej reprezentowane są bezkręgowce, 

które znajdują tu doskonałe warunki schronienia, żerowania, zimowania i rozmnażania. Zadrzewienia 

są całorocznym środowiska życia wielu gatunków gryzoni. 

Teren opracowania położony jest poza systemem obszarów przyrodniczych prawnie 
chronionych, nie występują tu również obiekty przyrodnicze podlegające prawnej ochronie. 
Omawiany teren położony jest poza granicami ciągów ekologicznych. Nie występują tu także obiekty i 
obszary zabytkowe. 

 
Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona  

i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych  
w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. 

Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez ustalenia dotyczące 
kształtowania zabudowy oraz uporządkowania istniejących i wykształcenia nowych przestrzeni 
publicznych. 

Plan wyodrębnia tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone odpowiednimi symbolami i liniami rozgraniczającymi: 

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo usługowej; 
3) US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji; 
4) KDW – teren drogi wewnętrznej. 

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

Na omawianym terenie zostaną zainstalowane nowe punktowe i liniowe źródła hałasu.   
W stosunku do stanu aktualnego powstaną nowe źródła wytwarzania ścieków i odpadów. 
Biorąc pod uwagę naturalną rzeźbę omawianego terenu,  jej przekształcenia w przewadze nie 

będą znaczne.  
Na większości terenów przeznaczonych pod nową zabudowę  powierzchnia biologicznie 

czynna zostanie ograniczona. 
W rejonach przeznaczonych pod nowe ciągi komunikacyjne powierzchnia biologicznie czynna 

zostanie zlikwidowana. 
Na omawianym terenie występują gleby o przeciętnej przydatności dla celów rolniczych.  

W rejonach przeznaczonych pod nową zabudowę, drogi i infrastrukturę techniczną zostaną one 
całkowicie zdegradowane. 

W wyniku planowanego zainwestowania nie przewiduje się trwałego obniżenia poziomu wód 
gruntowych, natomiast mogą wystąpić krótkotrwałe obniżenia poziomu wód gruntowych w wyniku 
odowdnień wykopów. 

Zostaną zlikwidowane miejsca bytowania lokalnej fauny, w większości zwierzęta 
zamieszkujące ten rejon zostaną zmuszone do przeniesienia się na inne tereny. Realizacja nowej 
zabudowy, ogrodzeń poszczególnych działek oraz zwiększenie natężenia ruchu samochodów 
spowodują powstanie barier utrudniających przemieszczanie się zwierząt. 

Jednocześnie należy przypuszczać, że tereny biologicznie czynne zostaną zagospodarowane 
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zielenią urządzoną z udziałem zieleni wysokiej. Zmiana obecnego charakteru zagospodarowania 
terenów wpłynie niewątpliwie modyfikująco na warunki klimatu lokalnego. 

Realizacja planu nie spowoduje oddziaływań na obszary przyrodnicze prawnie chronione 
znajdujące się w otoczeniu omawianego terenu. 

Krajobraz w wyniku realizacji ustaleń planu zostanie miejscami przekształcony. 
Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze. 
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność zapisów planu z przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska oraz z dokumentami strategicznymi rangi wojewódzkiej, 
powiatowej i gminnej jak również ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego  miasta Łuków. 

Realizacja ustaleń planu może spowodować wystąpienie okresowych oddziaływań 
skumulowanych. 

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje wystąpienia na omawianym terenie oraz na terenach 
przyległych oddziaływań znaczących.  
Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie 
następujących dziedzin i zagadnień: 

1. Obserwacje zmian w strukturze użytkowania gruntów (wielkość powierzchni 
zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie czynnej). 

2. Obserwacje zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska zarówno na terenie 
objętym zmianą planu jak i na terenach przyległych. Ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
higieny atmosfery, klimatu akustycznego, stanu zdrowotnego szaty roślinnej. 

3. Obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do 
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.  

 
 

7 Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
7.1 Położenie, ukształtowanie terenu 

 Teren opracowania położony jest w północno-wschodniej części miasta (Rys. 4). 
Omawiany obszar charakteryzuje się zróżnicowanym stopniem zagospodarowania (Rys. 5).  
Wzdłuż ulicy Wiatraki zlokalizowane są obiekty magazynowo-składowe. W części północno-

wschodniej znajduje się kilka budynków mieszkaniowych jednorodzinnych z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą. W głębi terenu usytuowane są kryte korty tenisowe. Tereny niezabudowane to głównie 
nieużytki z niską zielenią spontaniczną. Wspomnianej zabudowie mieszkaniowej towarzyszy zieleń 
wysoka. W granicach opracowania zlokalizowane są dwa niewielkie, sztuczne zbiorniki wód 
powierzchniowych. 

Według   regionalizacji    fizycznogeograficznej    teren    opracowania    znajduje    się w 
mezoregionie Równina Łukowska należącego do makroregionu Nizina Południowopodlaska. 

Równina Łukowska (318.96) – mezoregion fizycznogeograficzny obejmujący równinę 
sandrową w środkowej i wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Powierzchnia 2566 km². 
Równina Łukowska rozciąga się od okolic Jedlanki, Adamowa i Kocka aż po dolinę Bugu pomiędzy 
Terespolem a Mielnikiem. Północna granica Równiny biegnie od okolic Domanic, przez Biardy, 
Kornicę w stronę Mielnika. Wzdłuż tej linii ciągną się wzniesienia strefy marginalnej wyznaczającej 
zasięg zlodowacenia Warty, młodszego ze zlodowaceń środkowopolskich. Równinna wysoczyzna 
łagodnie obniża się stamtąd do Pradoliny Wieprza i Krzny – od ok. 180 do ok. 140 m n.p.m. 
Wysoczyzna, zbudowana z glin zlodowacenia Odry, została jakby spłukana i zrównana przez wody 
roztopowe zlodowacenia Warty, które formowały sandry. Na terenie położonym na południe od 
Łukowa (w rejonie Domaszewnicy) erozja wodnolodowcowa zdarła powierzchniowy pokład gliny, 
miejscami odsłaniając ten, który pochodzi aż z poprzedniego zlodowacenia, ze zlodowacenia Sanu II. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezoregion
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Po%C5%82udniowopodlaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedlanka_(powiat_%C5%82ukowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam%C3%B3w_(powiat_%C5%82ukowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bug
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terespol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mielnik_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domanice_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biardy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Kornica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mielnik_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_marginalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie_Warty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pradolina_Wieprza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie_Odry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domaszewnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erozja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie_Sanu
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Pogłębione w interglacjale eemskim doliny podczas zlodowacenia Wisły wypełniały się osadami, a 
cała wysoczyzna, jak inne niziny środkowopolskie, podlegała procesom peryglacjalnym. Po ostatnim 
zlodowaceniu pokrywy piasków zostały częściowo uformowane w wydmy i płaskie wały. Miało też 
miejsce płytkie rozczłonkowanie wysoczyzny na skutek kolejnego pogłębienia dolin. Następnie dna 
dolin i kotlin wytopiskowych do wysokości korespondującej ze zwierciadłem wód podziemnych 
pokryła warstwa torfu, szczególnie w dolinach Krzny Południowej i Bystrzycy, a także dopływów tych 
rzek. Większe rzeki: w dorzeczu Bugu – Krzna Południowa, Krzna Północna i Klukówka; w dorzeczu 
Wieprza – Bystrzyca Północna z Małą Bystrzycą i Czarną. Równina Łukowska obejmuje większą część 
powiatu łukowskiego, północny fragment powiatu lubartowskiego, zach. połowę powiatu 
radzyńskiego i północną część powiatu bialskiego. Ponadto na terenie mezoregionu znajduje się 
skrawek województwa mazowieckiego: południowe krańce gmin Wiśniew i Zbuczyn, południowo-
wschodnia część tejże – w powiecie siedleckim oraz południowo-wschodnie części gmin Huszlew i 
Stara Kornica – w powiecie łosickim. Głównym miastem mezoregionu, najstarszym i w całości na nim 
usytuowanym jest Łuków. Położone przy południowej granicy, na skraju wysoczyzny, do Równiny 
Łukowskiej należą części miast: Kock, Radzyń Podlaski oraz lewobrzeżne Międzyrzec Podlaski (blisko 
środka mezoregionu) i Biała Podlaska – wraz z zabytkowym śródmieściami. Niektóre okolice 
posiadają gleby średnio urodzajne. Region w dużej części jest zalesiony. Lasy Łukowskie, z 
rezerwatami Jata i Topór, stanowią największy kompleks leśny na Nizinie Południowopodlaskiej.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Interglacja%C5%82_eemski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie_Wis%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_peryglacjalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie_Wis%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie_Wis%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kotlina_wytopiskowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzna_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bystrzyca_(dop%C5%82yw_Ty%C5%9Bmienicy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bug
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzna_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzna_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluk%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieprz_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bystrzyca_(dop%C5%82yw_Ty%C5%9Bmienicy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_Bystrzyca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_(dop%C5%82yw_Ty%C5%9Bmienicy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82ukowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lubartowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radzy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_radzy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_bialski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bniew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbuczyn_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_siedlecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huszlew_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Kornica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82osicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzy%C5%84_Podlaski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyrzec_Podlaski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Podlaska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasy_%C5%81ukowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Jata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Jata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Po%C5%82udniowopodlaska
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Rys. 4 Położenie terenu opracowania 
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Rys. 5 zagospodarowanie terenu opracowania 
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Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. W części południowej powierzchni terenu położona 
jest na rzędnej nieco poniżej 160 m npm, w części północnej na rzędnej około 162,5 m npm. 
Deniwelacje nie przekraczają tu 3 m, teren jest lekko nachylony w kierunku południowym. W 
granicach opracowania nie występują drobne formy morfologiczne, nie występują tu również tereny 
zagrożone uruchomieniem powierzchniowych ruchów masowych. Pomimo dosyć dużego stopnia 
zainwestowania, poza terenami zabudowanymi, rzeźba terenu charakteryzuje się dużym stopniem 
naturalności. 
7.2 Warunki gruntowe strefy przypowierzchniowej 
 Warunki gruntowe w strefie przypowierzchniowej są jednorodne. Od powierzchni występują 
piaski i żwiry wodnolodowcowe pochodzące z okresu zlodowacenia Warty. Osady te mają przeciętnie 
miąższość 6-8 m, leżą one na glinach zwałowych pochodzących również z okresu zlodowacenia 
Warty. 
 Piaski i żwiry to grunty nośne, które nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów 
budowlanych. 
7.3 Surowce mineralne 

W obrębie terenu opracowania brak jest udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 
7.4  Wody powierzchniowe i podziemne 

Jak wspomniano wyżej w granicach opracowania znajdują się dwa niewielkie sztucznie 
utworzone zbiorniki wód powierzchniowych. W niewielkiej odległości na południe )nieco ponad 60 
m) przepływa Krzna Południowa. 

Krzna Południowa bierze początek na wysokości 169 m n.p.m. na podmokłych 
zmeliorowanych łąkach koło wsi Żdżary w sąsiedztwie bagna Jata, które ma duży udział w zasilaniu tej 
strugi. Odtąd płynie uregulowanym korytem, składającym się z prostych odcinków. Prawie od granic 
rezerwatu Jata całe dno doliny pocięte jest systemem rowów melioracyjnych, które odprowadzają 
nadmiar wody z łąk, a także powoli spływającej z pól i częściowo z terenów zabudowanych – w 
gminie Łuków, w Łukowie, gminie Trzebieszów oraz w mieście i gminie Międyrzec Podlaski. Po 10 km 
od swego początku Krzna Południowa przepływa wzdłuż południowej grobli zalewu Zimna Woda, 
gdzie jest fragmentem granicy Łukowa. Po przepłynięciu 15 km dociera do Śródmieścia (most ul. 
Warszawskiej), które otacza łukiem od południa. Jej prawie równoleżnikowa dolina na terenie 
Łukowa jest wykorzystywane głównie na łąki i ogródki działkowe, a także służy jako tereny 
rekreacyjne, z których widać panoramę z sylwetkami barokowych kościołów. Wysokość 
południowego zbocza doliny wyjątkowo dochodzi do 6 m (przy szpitalu). Szerokość dna doliny między 
wschodnimi przedmieściami osiąga kilometr. Na osiemnastym kilometrze biegu Krzna Południowa 
zasilana jest w dużą ilość wody nienaturalnego pochodzenia, z miejskiej oczyszczalni ścieków. Po 
przepłynięciu 19 km rzeka opuszcza Zapowiednik, część miasta, przy której znów była jego 
południową granicą. Na 28. kilometrze biegu mija Zarzecz Łukowski, ostatnią wieś gminy Łuków. 
Przepłynąwszy 28 km, w miejscowości Przychody, na wysokości 149 m n.p.m. zasila w mniejszą część 
swojej wody ramię rzeczne o nazwie Krzna. Odcinkiem tego ramienia biegnie kanał Wieprz-Krzna, 
który na południe od Międzyrzeca Podlaskiego, na wysokości 144,5 m n.p.m., łączy się z Krzną 
Południową, 56 km od jej początku w Żdżarach. Długość rzeki bez ramienia „Krzna”, do miejsca 
połączenia z Krzną Północną na wysokości 143,7 m n.p.m. wynosi prawie 58 km. 

Niewielka część terenu opracowania znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego o 
prawdopodobieństwie 1% - raz na 100 lat. 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie  
z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego to jednolita część wód (JCW). Jednolita 
część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także 
przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne. 

Prawo wodne jednolite części wód dzieli na jednolite części wód powierzchniowych – JWCP 
(wśród nich wyodrębniając również jednolite części wód przybrzeżnych lub przejściowych oraz 
jednolite części wód sztucznych lub silnie zmienionych) i jednolite części wód podziemnych – JWCPd. 
Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: 
jezioro (włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy, sztuczny zbiornik wodny, ciek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBd%C5%BCary_(wie%C5%9B_w_wojew%C3%B3dztwie_lubelskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Jata
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk%C3%B3w_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzebiesz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyrzec_Podlaski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyrzec_Podlaski_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarzecz_%C5%81ukowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przychody_(powiat_bialski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Wieprz-Krzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramowa_Dyrektywa_Wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_powierzchniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_przybrze%C5%BCne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_przej%C5%9Bciowe
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wody_sztuczne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wody_silnie_zmienione&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_%28akwen%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_antropogeniczny
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(struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych 
lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki stanowiące JCWP. Za JCWPd uznaje 
się określoną objętość wód podziemnych znajdującą się wewnątrz warstwy wodonośnej lub zespołu 
warstw wodonośnych. 

Podział na JCWP naturalne i silnie zmienione lub sztuczne znajduje swoje odzwierciedlenie  
w klasyfikacji jakości wód – dla naturalnych części wód wyznacza się ich stan ekologiczny, podczas 
gdy dla silnie zmienionych (np. w znacznym stopniu uregulowanych lub przekształconych w zbiornik 
zaporowy) i sztucznych części wód – potencjał ekologiczny. 
Zgodnie z danymi KZGW teren opracowania położony jest w jednej JCWP (Tab.1): 
 
Tab. 1 Charakterystyka JCWP na terenie opracowana 

Jednolita część wód powierzchniowych 
(JCWP) 

Status Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Cel 
środowiskowy 

Derogacje Uzasadnienie 
derogacji 

Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

RW2000172664272 Krzna 
Południowa 

od źródeł 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona osiągnięcie co 
najmniej 
dobrego 

potencjału 
ekologicznego 
oraz dobrego 

stanu 
chemicznego 

wód  

4(4) – 1 
 

Presja komunalna i 
przemysłowa. 

 
W rejonie Łukowa występują trzy warstwy wodonośne rozdzielone słabo przepuszczalnymi 

utworami lodowcowymi i zastoiskowymi: 

 pierwsza przypowierzchniowa w osadach wodnolodowcowych i aluwialnych 
czwartorzędu, 

 druga międzymorenowa także w osadach czwartorzędu, 

 trzecia w najstarszym czwartorzędzie i trzeciorzędzie, stanowiąca główny użytkowy 
poziom wodonośny, którego zwierciadło zalega na zmiennej głębokości od 50 do  
90 m ppt. 

W granicach opracowania występuje płytki, nieizolowany poziom wód podziemnych. W 
części południowej zwierciadło wody zalega na głębokości około 1 m ppt, w części północnej na 
głębokości około 3 m ppt. Poziom ten jest zasilany głównie poprzez infiltrację wód opadowych i 
roztopowych. Charakteryzuje się dużą amplitudą wahań (ponad 0,5 m) zwierciadła, jest drenowany 
poprzez przepływającą w pobliżu Krznę Południowa. Z uwagi na uwarunkowania hydrogeologiczne 
poziom ten jest narażony na przekształcenia ilościowe i jakościowe. Wody tego poziomu nie mają 
większego znaczenia użytkowego. 
 

 Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód 
podziemnych - obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o 
porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę 
lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i 
ekosystemów lądowych. Były to pojęcia całkowicie nowe w hydrogeologii. 

Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW jest to taki przepływ, którego nie osiągnięcie 
na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem lądowym powodowałoby 
znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub znaczną szkodę 
dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego. Pobór wód podziemnych 
znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia jest to pobór wynoszący średnio ponad  
10 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób. 

Teren opracowania położony jest w granicach jednej JCWPd nr 67. Charakterystyka tej 
jednostki przedstawia się następująco :  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Struga_%28hydrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strumie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warstwa_wodono%C5%9Bna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_jako%C5%9Bci_w%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulacja_rzeki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_zaporowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_zaporowy
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(źródło: https://www.pgi.gov.pl/docman/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-79/4426-karta-informacyjna-jcwpd-nr-67/file.html). 

 

https://www.pgi.gov.pl/docman/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-79/4426-karta-informacyjna-jcwpd-nr-67/file.html
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 Teren opracowania położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
„Subniecka warszawska”. 
7.5 Warunki klimatyczne 

W podziale klimatycznym Zienkiewiczów  obszar miasta Łuków zaliczony jest w obręb krainy 
klimatycznej chełmsko – podlaskiej. Decydującą rolę w kształtowaniu pogody odgrywają 
przeważające masy powietrza polarno-morskiego oraz kontynentalnego. Ruch mas powietrza 
wywołuje zmiany ciśnienia atmosferycznego, które na tym terenie waha się średnio w granicach 995– 
1000 mb. Na obszarze gminy przeważają wiatry z kierunków zachodnich, przynoszące wilgotne 
powietrze oceaniczne. Silne wiatry (powyżej 8 m/s) występują średnio 50 dni w roku. Średnia roczna 
temperatura wynosi ok. 7,5oC – maksymalna w półroczu ciepłym 19,5-20oC (nieco wyższa niż na tej 
samej szerokości geograficznej w innej części Polski), minimalna w półroczu chłodnym – 3 do – 3,5oC 
(nieco niższa niż na tej samej szerokości w Polsce). Okres zimy trwa ok. 100-110 dni w roku, wiosny 
40-50 dni, lata – 110-115 dni, natomiast jesieni 80-95 dni. Okres przymrozkowy wynosi ok. 155 dni w 
roku a okres wegetacyjny – 210 dni. 

Średnie opady atmosferyczne na terenie gminy wynoszą 500mm i są niższe niż średnie dla 
kraju (600 mm). W półroczu letnim średnia opadów wynosi 320 mm. Najbardziej deszczowym 
miesiącem jest lipiec. W półroczu zimowym średnie opady wynoszą 180mm. Miesiącami 
najuboższymi w opady są: styczeń, luty i marzec. 

Opady śniegu występują 50-70 dni w roku, najczęstsze w grudniu i styczniu. Trwałość 
pokrywy śnieżnej wynosi 60-90 dni, przy grubości rzędu kilkunastu centymetrów. Średnia roczna 
wilgotność względna powietrza – 80%. 

Nieco odmienne warunki klimatyczne na terenie gminy występują w dolinach rzek i terenach 
podmokłych, czyli w miejscach zalegania chłodnego i wilgotnego powietrza oraz zalegania mgieł, jak 
również na rozległych terenach leśnych, charakteryzujących się także większą wilgotnością, 
zmniejszonym dostępem promieniowania słonecznego docierającego do ziemi, mniejszym 
przewietrzaniem terenu i dłużej zalegającą pokrywą śnieżną. 
Na omawianym terenie warunki topoklimatyczne są kształtowane głównie przez sześć czynników: 

 niewielka odległość od rozleglej doliny rzecznej, 

 występowanie na znacznych obszarach płytkich wód gruntowych , 

 częściowe zainwestowanie terenu, 

 małe urozmaicenie rzeźby terenu. 
7.6 Powietrze atmosferyczne, hałas 

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. W założeniach  
do projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(przygotowanych w związku z planowaną transpozycją, do prawa polskiego, Dyrektywy 2008/50/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy) przyjęto, że od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych  
w ocenach jakości powietrza obowiązuje nowy podział kraju na strefy. W nowym układzie, dla 
wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, tj.: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2, 
NOx), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 
PM2,5 oraz zawartości w pyle zawieszonym PM10: ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i 
benzo(a)pirenu (B(a)P), strefę stanowią: 
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,  
- miasto (niebędące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 
- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców. 
Kryteriami klasyfikacji stref są: 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przekroczeń 
poziomu dopuszczalnego, określonego dla niektórych zanieczyszczeń), 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji, 
- poziomy docelowe dla niektórych substancji, 



 

29 

 

- poziomy celów długoterminowych (dla ozonu). 
Wartość poszczególnych marginesów tolerancji (określonych dla SO2, NO2, PM10, Pb, CO, 

benzenu) w ostatnich latach była stopniowo zmniejszana aż do osiągnięcia poziomu stężeń 
dopuszczalnych. 

Zanieczyszczeniem, dla którego będzie uwzględniany margines tolerancji jest pył PM2,5. 
W 2018 rok WIOŚ Lublin wykonał roczną ocenę jakości powietrza dla województwa lubelskiego.  

 Tab. 2 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (źródło: WIOŚ Lublin) 

Lp. Nazwa strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 

strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5 

1. Strefa lubelska A A C A A A A A A A C C 

 
Tab. 3 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin (źródło: WIOŚ Lublin) 

 

 
W rejonie omawianego terenu nie istnieje zintegrowana sieć punktów pomiarowych na 

podstawie, której możliwe byłoby dokonanie oceny stanu jakości powietrza atmosferycznego. 
 

Czynnikami decydującymi o czystości powietrza na terenie opracowania są: przestrzenny 
i czasowy rozkład zanieczyszczeń powstających w efekcie bytowania i działalności człowieka oraz 
warunki wymiany powietrza (kierunki i siła wiatrów oraz charakter zagospodarowania terenu). Pod 
względem rozkładu przestrzennego do głównych źródeł emisji zalicza się: 

1. Źródła punktowe (energetyczne i technologiczne). 
2. Źródła powierzchniowe (komunalno-bytowe). 
3. Źródła liniowe (transportowe). 

Największy wpływ na poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, zawierającym groźne dla 
zdrowia substancje, ma znaczna emisja powierzchniowa pochodząca z lokalnych kotłowni  
i indywidualnych palenisk opalanych węglem, koksem i olejem, wysoka emisja liniowa pochodząca  
z transportu samochodowego, inne niekontrolowane emisje powodowane przez rzemiosło i usługi 
oraz rolnictwo. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza powinny dotyczyć ograniczenia 
emisji z tych źródeł, zarówno poprzez działania techniczne, jak i organizacyjne.  

 
Główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza to przede wszystkim:  

 używanie kotłowni indywidualnych do celów grzewczych, bazujących w większości na 
węglu kamiennym,  

 duży udziału budynków mieszkalnych sprzed 2000 r,  

 brak udziału OZE w produkcji ciepła,  

 zły stan techniczny części dróg, 

 problem spalanych w kotłowniach śmieci.  
Źródłem emisji zanieczyszczeń liniowych ulica Wiatraki, która przebiega wzdłuż północnej 

granicy terenu opracowania. Na drodze tej notuje się przeciętne natężenie ruchu pojazdów, nie jest 
ona źródłem ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych..  

 

Lp. Nazwa strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w strefie 

SO2 NOx O3 

1. Strefa lubelska A A A 
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Ze względu na stałe ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 został 
opracowany i przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 25 listopada 2013r. 
„Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. W dokumencie tym ustalono sposób prowadzenia 
działań naprawczych mających na celu obniżenie stężeń pyłu PM10 przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych. W 2015 r. uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XI/168/2015 z dnia 30 
października 2015r. przyjęto do realizacji „Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej ze 
względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu”.  
7.8  Hałas i wibracje 

Hałas występujący w środowisku w granicach terenu opracowania można podzielić na dwie 
kategorie: 

– hałas przemysłowy, 
– hałas komunikacyjny. 
Zagrożenie hałasem przemysłowym na terenie opracowania nie występuje. Istniejąca zabudowa 

mieszkaniowe i  obiekty usługowe nie są źródłem ponadnormatywnych emisji hałasu. 
7.9 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego są wszystkie urządzenia  
i instalacje, w których następuje przepływ prądu, np.: 

– sieci elektroenergetyczne w tym linie wysokiego napięcia, 
– stacje elektroenergetyczne, 
– nadajniki i stacje radiowe i telewizyjne, 
– stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej, 
– urządzenia radiowo-nawigacyjne (radarowe), 
– urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, 

placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji 
miejskiej policji i straży pożarnej. 

 Na terenie objętym opracowaniem nie występują źródła emisji promieniowania 
elektromagnetycznego. 
7.10 Szata roślinna i świat zwierzęcy 
 Zieleń występująca w granicach opracowania nie przedstawia dużej wartości. Najbardziej 
cenna jest zieleń wysoka towarzysząca zabudowie mieszkaniowej. Jest ona reprezentowana przez 
różnogatunkowe nasadzenia drzew z dominującymi: dębem, brzozą, lipą i topolą. Na terenach 
niezabudowanych, w obrębie nieużytków rozwinęła się niska zieleń spontaniczna. Poza strefami 
zabudowy na omawianym terenie zieleń wysoka nie występuje. 

Najbogatsze pod względem faunistycznym na omawianym terenie są dolina rzeki Krzny 
Południowej, z którą teren opracowania sąsiaduje. 

 Dobre warunki bytowania w tym rejonie znajdują  gady i płazy.  W rejonie tym licznie 
występuje awifauna są to głównie okazy zalatujące i żerujące w tym rejonie. 

Na pozostałych terenach niezabudowanych najliczniej reprezentowane są bezkręgowce, 
które znajdują tu doskonałe warunki schronienia, żerowania, zimowania i rozmnażania. Zadrzewienia 

są całorocznym środowiska życia wielu gatunków gryzoni. 
7.11 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska przyrodniczego 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska przyrodniczego to skutki zdarzających się losowo awarii 
technicznych i technologicznych zakładach stosujących, produkujących lub magazynujących materiały 
niebezpieczne, awarii podczas transportu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych, 
klęsk żywiołowych. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą być skutkiem następującego rodzaju 
zdarzeń:  

 awarii i katastrof w zakładach przemysłowych,  

 awarii i katastrof podczas transportu, rozładunku i przeładunku materiałów niebezpiecznych  
i innych,  

 pożarów długotrwałych bądź występujących na rozległych obszarach, obszarach także 
towarzyszących awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych,  
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 katastrof budowli hydrotechnicznych lub technicznych,  

 klęsk żywiołowych, powodzi, huraganów, suszy.  
Zdarzenia te mogą spowodować zanieczyszczenia (chemiczne, biologiczne) poszczególnych 

elementów środowiska (wody, gleby, powietrza).  
Na terenie miasta nie ma zakładów o dużym ryzyku i zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

Przez teren miasta odbywa się przewóz materiałów niebezpiecznych, realizowany siecią kolejową i 
drogową.   
7.12 Struktura przyrodnicza oraz powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem 
 W Polsce opracowane zostały jak dotąd trzy koncepcje sieci ekologicznych o charakterze 
ogólnokrajowym: sieć korytarzy ekologicznych ECONET Polska; sieć korytarzy ekologicznych 
zapewniających spójność sieci Natura 2000 oraz projekt korytarzy ekologicznych łączących 
europejską sieć Natura 2000 w Polsce opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska 
(Jędrzejewski i in. 2005). 
 Paneuropejska sieć ekologiczna ECONET stanowi spójny przestrzennie i funkcjonalnie system 
reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem różnorodności biologicznej obszarów 
Europy. Została przyjęta przez Radę Europy w 1992 r.; wiąże się ściśle z Konwencją o Różnorodności 
Biologicznej (1992) i Paneuropejską strategią ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
(1995). 
 Elementem tego systemu, utworzonym zgodnie z koncepcją i metodyką przyjętą w ECONET,  
jest Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-PL, która stanowi wielkoprzestrzenny system obszarów 
węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych 
regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które 
zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Elementami sieci są obszary 
węzłowe z wyodrębnionymi biocentrami i strefami buforowymi, korytarze ekologiczne oraz obszary 
wymagające unaturalnienia. 
 Przez przedmiotowe obszary nie przechodzi żaden korytarz sieci ECONET.  
 Koncepcja korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 wg 
Jędrzejewskiego, została oparta na projekcie korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć 
Natura 2000, wykonanym w Instytucie Badania Ssaków PAN we współpracy z Instytutem Ochrony 
Przyrody PAN oraz Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”. Głównym założeniem projektu było 
zapewnienie łączności i spójności ekologicznej sieci Natura 2000 oraz innych obszarów prawnie 
chronionych na terenie kraju w odniesieniu głównie do dużych ssaków. Projekt powstał w 2005 roku i 
jest nadal rozwijany. 
 Korytarze ekologiczne stanowią obszary mało przekształcone przez człowieka, głównie lasy  
i doliny rzeczne, będące szlakami komunikacyjnymi dla zwierząt, a w większym przedziale czasowym  
– również dla roślin. W zależności od wielkości i długości, można mówić o korytarzach 
międzynarodowych i krajowych, regionalnych i lokalnych. 
 Teren opracowania położony jest w odległości około 4,5 km na południowy-wschód od 
regionalnego  korytarza ekologicznego „Podlasie Południowe”. 
 

Należy dodać, że teren sąsiaduje z lokalnym korytarzem ekologicznym doliny Krzny 
Południowej. 
 

 

8 Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

 
Na obszarze objętym opracowaniem obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr V/32/2011 Rady Miasta Łuków z dnia  
3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 



 

32 

 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony 
północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP. 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą 
Nr V/32/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2011 roku, tereny obszaru objętego analizą 
przeznaczone są na:  

– tereny zabudowy zagrodowej i usług nieuciążliwych – RMU,  
– tereny infrastruktury technicznej - wodociągi – W,  
– tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk – ZN. 
 
W przypadku braku realizacji omawianego planu, może być realizowany plan z 2011 roku. 

Biorąc pod uwagę ustalone funkcje terenów, przekształcenia środowiska przyrodniczego będą 
podobne do przekształceń w przypadku realizacji omawianego planu. Jednocześnie trzeba podkreślić, 
że w okresie ponad 8 lat (okres, który upłynął od uchwalenia obowiązującego planu) przepisy z 
zakresu ochrony środowiska, czy zasad wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną w 
znacznym stopniu zmieniły się. Oczywiście plan z 2011 roku, w przeciwieństwie do omawianego 
planu, faktu tego nie uwzględnia. 

 
9 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 
 
Podstawowe problemy dotyczą: 

 zabezpieczenia przed ewentualnym skażeniem wód gruntowych ściekami; 

 ochrona stanu ilościowego wód gruntowych, a pośrednio powierzchniowych, 

 ochrony zabudowy chronionej akustycznie  przed uciążliwościami istniejącego i 
projektowanego układu komunikacyjnego oraz terenów kolejowych, 

 właściwe zagospodarowanie terenów położonych w strefie zagrożenia powodziowego, 

 zapewnienie ochrony lokalnym ciągom ekologicznym. 
 

 

10  Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu oraz sposobu w jaki te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 
dokumentu 

 

Ramy programowe polityki ekologicznej wyznaczone są przez wytyczne europejskie 
obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Dokumentem nadrzędnym jest Strategia 
zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (Strategia z Göteborga), w której wśród siedmiu 
kluczowych wyzwań w sferze polityki gospodarczej, ekologicznej i społecznej znalazły się m.in.: 

 ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii, 

 zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony środowiska oraz 
spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa, 

 promowanie wysokiej jakości zdrowia publicznego, 

 aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju. 
 

System krajowej polityki ekologicznej Polski opiera się na założeniach strategicznego 
dokumentu sporządzanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, jakim jest Polityka ekologiczna 
Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. W dokumencie tym określono potrzebę 
regulowania w aktach planowania przestrzennego niższych szczebli zagadnień dotyczących m.in.: 

 obszarów o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń środowiska lub 
natężeniach innego rodzaju uciążliwości, 
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 terenów zdegradowanych i zdewastowanych, wymagających przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji, 

 potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności 
infrastruktury do zagospodarowania ścieków i odpadów, 

 kształtowania granicy i proporcji pomiędzy obszarami zainwestowanymi  
i przeznaczonymi pod inwestycje oraz terenami otwartymi (zwłaszcza w kontekście zieleni 
miejskiej i innych terenów otwartych na obszarach zurbanizowanych). 

Kolejnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Kraju 2020, w której zostały określone m.in. 
rodzaje wspieranych inwestycji priorytetowych w zakresie kształtowania infrastruktury ochrony 
środowiska, w tym dotyczących ochrony powietrza (działania zmniejszające emisję dwutlenku węgla, 
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów pochodzących z sektora komunalno-bytowego, zwłaszcza 
energetyki) i ochrony przed hałasem, budowa systemów kanalizacyjnych, przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne. 

Z uwagi na obecność licznych cieków wodnych oraz położenie miasta w zasięgu głównych 
zbiorników wód podziemnych, należy również wymienić dokumenty ogólnokrajowe: Strategię 
Gospodarki Wodnej z 2005 roku oraz Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030  
(z uwzględnieniem etapu 2016) z 2010 roku (do tej pory nie zatwierdzony). 

W Strategii Gospodarki Wodnej zostały określone następujące cele kierunkowe gospodarki 
wodnej: 

 cel I: Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu 
zasad zrównoważonego użytkowania wód, 

 cel II: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych 
i od wody zależnych, 

 cel III: Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. 
W Strategii wskazano na potrzebę sporządzania planów gospodarowania wodą: „Istotną rolę 

w realizacji trzech podstawowych celów strategicznych odgrywać będą plany gospodarowania wodą 
w obszarze dorzecza Odry. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych programów gospodarowania 
wodami uwzględniających, obok poprawy jakości wód, racjonalne kształtowanie zasobów wodnych,  
a w tym budowę wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i obiektów małej retencji wodnej w celu 
wyrównywania przepływu w rzekach oraz sterowania odpływem wód opadowych. Działania w tym 
zakresie powinny sprzyjać zatrzymywaniu możliwie największej ilości wody w glebie, a także ochronie 
naturalnie ukształtowanych ekosystemów oraz ochronie gatunkowej flory i fauny związanej ze 
środowiskiem wodnym ,a zarazem „swoje odzwierciedlenie w planach znajdą również 
przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, realizującego lokalne potrzeby,  
np.: w odniesieniu do retencjonowania wód”. 

Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030, jako cel nadrzędny polityki wodnej wskazuje 
„zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie 
zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód  
i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, 
poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji regionalnych” zaś celami 
strategicznymi dla osiągnięcia celu nadrzędnego są: 

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów, 

 zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

 zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, 

 ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz oraz zapobieganie 
zwiększaniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i ograniczenie wystąpienia ich 
negatywnych skutków, 

 reforma systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. 
Kolejnym istotnym dokumentem jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów  

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, którego celem 
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głównym jest: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu, a celami szczegółowymi: 

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 

 skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 

 rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 
klimatu, 

 stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

 kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 
W ramach prac nad Strategicznym planem adaptacji… sprecyzowano możliwe szkody 

powodowane przez zjawiska pogodowe dla najbardziej wrażliwych sektorów. 
Cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i ogólnokrajowym stanowią 

z kolei podstawę konstruowania celi szczegółowych na szczeblu krajowym – regionalnym i lokalnym. 
 

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły  
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano 

pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania 
ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale 
ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając 
cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi 
częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie 
podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku  
do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego 
stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w 
poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania,  
co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie będą prawdopodobnie 
wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla obszarów Natura 2000 
wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG. Celem środowiskowym dla tych obszarów 
będzie, zatem osiągnięcie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu.  

W Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły podano informacje  
o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również 
wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników 
biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego  
i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) 
jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych. Wskaźniki stanu chemicznego zostały określone  
w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza wartości graniczne chemicznych wskaźników 
jakości wody, wypełniając tym samym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 
polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) art. 13, który stanowi, że państwa 
członkowskie wprowadzają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne tej dyrektywy nie 
później niż do 13 lipca 2010 r. 
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Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest 
określony, jako co najmniej „dobry". 

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 
o zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
o zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 
o zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
o wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 
człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących,  
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 
tego stanu. 

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie 
wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych 
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są 
reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry  
w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale 
są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników. 

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych 
są: 

o brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego 
(nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych), 

o zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej 
mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych 

o osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe. 
 

Stan ilościowy wód podziemnych 
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych 

jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy 
długoterminowej średniorocznej wartości poboru z ujęć wód podziemnych.  

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych 
są: 

o poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do 
niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, o wystąpienia 
znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych, o wystąpienia szkód w ekosystemach 
lądowych zależnych od wód podziemnych, 

o kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych. 
W ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych brane są pod 

uwagę wszystkie wyżej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego. 
Odstępstwa czasowe, czyli przedłużenie terminu realizacji zadań RDW do 2021 lub 2027 roku, 

można wyznaczyć dla części wód ze względu na: 
o brak możliwości technicznych wdrażania działań, 
o dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań, 
o warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód. 
Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które 

zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu 
(potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na: 

o brak możliwości technicznych wdrożenia działań, 
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o dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań. 
RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji,  

gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku: 
o nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, 
o nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. 
Stosowanie powyższych odstępstw w osiągnięciu celów środowiskowych możliwe jest  

w określonych warunkach, wymienionych w art. 4 RDW. RDW dopuszcza realizację inwestycji 
mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych 
części wód, jeżeli cele, którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla 
środowiska naturalnego i dla społeczeństwa.  

 
11  Prognozowane oddziaływania na środowisko 

 

11.1 Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora 
Teren opracowania położony jest poza systemem obszarów przyrodniczych prawnie 

chronionych. Lokalny ciąg ekologiczny doliny rzeki Krzny Południowej, pod względem przyrodniczym 
powiązany jest z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Ciąg ekologiczny rzeki Krzny 
Południowej położony jest poza granicą opracowania, tak więc realizacja planu nie spowoduje 
oddziaływań na w/w obszar chroniony.  

Teren objęty planem nie wykazuje jakichkolwiek powiązań przyrodniczych z pozostałymi 
obszarami chronionymi znajdującymi się w otoczeniu – realizacja planu nie spowoduje oddziaływań 
na te obszary. 

W granicach opracowania nie występują obiekty przyrodnicze prawnie chronione. 
W wyniku zagospodarowania nowych terenów zabudowy wyznaczonych w planie nastąpi 

niewątpliwie bezpośrednie zniszczenie szaty roślinnej. Będzie to jednak dotyczyć głównie 
małowartościowych gruntów rolnych odłogowanych, czy zespołów zieleni spontanicznej, które nie 
stanowią cennych siedlisk przyrodniczych. Z wprowadzeniem nowych obszarów zabudowy związany 
będzie wzrost ilości gatunków synantropijnych w obrębie tych terenów zabudowy. Należy 
spodziewać się zmniejszenia ilości gatunków segetalnych na rzecz gatunków obcych dla tego 
siedliska, w tym roślin ozdobnych. W granicach opracowania stwierdzono gatunki zwierząt, które 
występują zarówno na terenach o seminaturalnym krajobrazie, jaki w krajobrazie kulturowym. Na 
terenach biologicznie czynnych  zostaną zasadzone drzewa i krzewy, które mogą dać schronienie i być 
źródłem pokarmu dla wielu zwierząt, w tym występujących na tym terenie zwierząt pospolitych, ale 
podlegających ochronie gatunkowej.  

Planowane na tych terenach inwestycje mogą mieć wpływ na żyjących w tym rejonie 
przedstawicieli fauny (zniszczenie miejsc lęgowych, wypłoszenie zwierzyny podczas wykonywanie 
prac budowlanych, płoszenie zwierzyny  na skutek zwiększenia penetracji przez ludzi). Przy realizacji 
nowych inwestycji należy zachować szczególną ostrożność - budowa tymczasowych dróg 
dojazdowych powinna być ograniczona, a zaplecza budów umieszczone powinny być w miejscach, 
gdzie w pobliżu nie znajdują się żadne tereny szczególnie cenne (tereny gniazdowania ptaków lub 
tereny, na których występują cenne gatunki roślin).  

Generalnie w wyniku planowanego zagospodarowania na terenach przeznaczonych pod 
nową zabudowę nastąpi niewielkie ograniczenie różnorodności biologicznej terenu. 
11.2 Powietrze 

Plan ustala zasadę zaopatrzenie w ciepło poprzez indywidualne źródła z zastosowaniem 
przepisów odrębnych.. 

Powyższe ustalenia są zgodne z kierunkami działań w dziedzinie ograniczenia emisji 
powierzchniowej (niskiej rozproszonej emisji komunalno-bytowej).  

Niemniej jednak należy się spodziewać zwiększenia rozmiarów emisji zanieczyszczeń wiążące 
się z funkcjonowaniem nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy usług sportu i 
rekreacji, a tym samym i wzrostem natężenia ruchu samochodowego. Zatem stan czystości powietrza 
pogorszy się  w stosunku do stanu istniejącego na terenach przeznaczonych pod lokalizację nowych 
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obiektów budowlanych. 
Zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe i usługowe oraz 

ciągi komunikacyjne spowoduje w granicach planu zwiększenie natężenia ruchu pojazdów. Tereny 
komunikacyjne oddziałują na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami, jedynie 
poprzez prowadzony po niej ruch drogowy. Plan nie wprowadza ciągów komunikacyjnych, w obrębie, 
których można przewidywać duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych. Przewiduje się 
realizację nowych dróg wewnętrznych.  

W wyniku realizacje planu nastąpi niewielkie pogorszenie stanu higieny atmosfery,  
wynikające przede wszystkim z emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Jednocześnie należy 
stwierdzić, że realizacja planu nie spowoduje wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych norm stężeń 
zanieczyszczeń powietrza. 

W fazie budowy nowych obiektów mogą wystąpić okresowe uciążliwe oddziaływania 
związane z emisją zanieczyszczeń powietrza oraz pylenia z powierzchni odkrytych.  

Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zależna  
od zastosowanych technologii robót, będzie stosunkowo niewielka, ograniczona do czasu budowy  
i z tendencją pochłaniania przez podłoże.  

Można, więc stwierdzić, że powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
zanieczyszczenia powietrza nie będą miały praktycznie żadnego wpływu na otaczający teren  
w odległościach większych niż kilkadziesiąt metrów od granic terenu budowy i od osi głównych 
ciągów transportowych.  

Ponadto nastąpi emisja składników spalin związana z pracą maszyn budowlanych  
i środków transportu dostarczających materiały budowlane, emisja pyłów z manipulacji materiałami 
budowlanymi i ewentualnie składników związanych masami asfaltowymi.  

Zanieczyszczenia te będą odwracalne, czasowe (krótko lub średnioterminowe), 
niekumulujące się w środowisku i nieuniknione w przypadku realizacji obiektów budowlanych.  
11.3 Hałas, wibracje  

Plan, dla terenów chronionych akustycznie nakazuje zachowanie standardów akustycznych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Niemniej jednak w wyniku planowanego zainwestowania na całym terenie objętym planem 
nastąpi niewielkie pogorszenie klimatu akustycznego. 

Zostaną zainstalowane nowe głównie punktowe źródła hałasu. 
W związku z planowaną nową zabudową należy się liczyć ze  wzrostem natężenia ruchu 

pojazdów samochodowych, które również będą źródłem emisji hałasu. Jak stwierdzono wyżej nastąpi 
niewielkie  pogorszenie klimatu akustycznego, ale dopuszczalne normy emisji hałasu nie zostaną 
przekroczone. 

W czasie realizacji nowych obiektów budowlanych nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego 
związane z pracą maszyn budowlanych i środków transportu dostarczających materiały budowlane. 
Zmiana ta będzie jednak miała charakter czasowy (na czas prowadzenia robót), odwracalny, 
nieakumulujący się w środowisku i lokalizujący się raczej wokół skupionego frontu robót. Inwestor 
powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne (przez co, hałas mechanizmów 
jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych będą występowały dwa główne źródła 
emisji hałasu: 

 maszyny budowlane o poziomie hałasu 80 - 100 dB(A); 

 środki transportu samochodowego o poziomie hałasu około 90 dB(A). 
Roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej. Poziom dźwięku 

spowodowany pracą maszyn budowlanych i urządzeń technicznych może spowodować 
krótkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego równoważnego w porze dziennej  
w terenie przyległym do granic terenu budowy. Hałas ten będzie charakteryzować duża dynamika 
zmian. 

Inwestor powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne  
(przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót  
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w godzinach nocnych. 
 Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń związanych z drganiami. 
11.4 Promieniowanie elektromagnetyczne 
 Brak zagrożeń. 
11.5 Wytwarzanie odpadów 

Na etapie projektu planu trudno jest określić ilość i jakość powstających odpadów. Biorąc 
jednak pod uwagę planowany sposób zagospodarowania można stwierdzić, że wzrośnie w stosunku 
do stanu obecnego, ilość wytwarzanych odpadów nie zmieni się natomiast zasadniczo ich skład 
morfologiczny. Główną grupę odpadów nada stanowić będą odpady komunalne. Należy 
przewidywać, że zwiększy się w stosunku do stanu obecnego ilość wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, przez odpady komunalne rozumie się 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów 
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 
lub skład, są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Odpadami tymi są: 
– odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia 

zwierzęcego, ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków 
przydomowych, kwiatów balkonowych, domowych – ulegające biodegradacji), 

– odpady zielone (odpady z ogrodów, parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich  
i wiejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji), 

– papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie 
papieru, papier i tektura – nie opakowaniowe), 

– tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne – nie 
opakowaniowe); 

– tekstylia, 
– szkło (opakowania ze szkła, szkło – nie opakowaniowe), 
– metale (opakowania z blachy stalowej, aluminium, pozostałe odpady metalowe), 
– odpady mineralne (z czyszczenia placów i ulic: gleba, ziemia, kamienie itp.), 
– drobna frakcja popiołowa (odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych, 
– odpady wielkogabarytowe, 
– odpady budowlane (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych  

– w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych), 
– odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych. 

W warunkach wdrożenia działań ustalonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku , 
nowe obszary generujące wytwarzanie odpadów, nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ekologicznego. 

   
W fazie prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych będą powstawać: 

 odpady opakowaniowe (15 01),  

 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  
(17 01),  

 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (17 02),  

 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (17 03), 

 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04), 

 gleba i ziemia (17 05),  

 odpady komunalne segregowane selektywnie (20 01). 
Ilość odpadów budowlanych przeciętnie w Polsce wynosi około 50 kg/m2 powierzchni 

zabudowy.  
Szczegółowe ilości wytwarzanych odpadów w oparciu o wskaźniki nagromadzenia wymaga 

dokładnych danych charakteryzujących prowadzone na danym terenie prace. Takie dane można 
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uzyskać od władz odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń budowlanych. Dane muszą w pewnej 
mierze odzwierciedlać byłą, obecną i przyszłą działalność sektora budowlanego. 

 
Tab. 4 Przybliżony skład odpadów z sektora budowlanego  
(wg Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami – MOŚ) 

składnik % wagowy 

beton, cegły 57% 

drewno i inne materiały palne 5% 

papier, tektura, tworzywa sztuczne <1% 

metale 2% 

pozostałe odpady niepalne 3% 

pyły i frakcja drobna 26% 

asfalt 7% 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje konieczność prowadzenia prawidłowej 
gospodarki odpadowej, w tym: 

– ograniczać prace w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów; 
– wyposażyć plac budowy i zaplecze techniczno-socjalne w szczelne zamykane kontenery 

przeznaczone do selektywnego gromadzenia wytwarzanych odpadów; 
– na placu budowy lub jego zapleczu wyznaczyć miejsca do selektywnego gromadzenia 

odpadów; 
– na placu budowy lub jego zapleczu wyznaczyć miejsca do selektywnego gromadzenia 

odpadów; 
– odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, 

umieszczanych w przystosowanych do tego celu miejscach, zabezpieczyć przed wpływem 
warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt; 

– zapewnić regularny odbiór odpadów przez uprawnione podmioty. 
Powstające odpady (zarówno w fazie realizacji, jaki i eksploatacji obiektów) przed 

przekazaniem ich odbiorcom będą czasowo gromadzone w celu uzbierania większych ich partii,  
w wyznaczonych miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi. Odpady te powinny być gromadzone selektywnie, w pojemnikach posiadających 
szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem podczas transportu, 
czynności załadunkowych i rozładunkowych. W planach realizacyjnych poszczególnych obiektów 
należy wyznaczyć miejsca zbiorczego gromadzenia odpadów przed przekazaniem ich odbiorcom: 

 miejsca na ustawienie kontenerów na odpady komunalne,  

 pomieszczenie chłodzone, na odpady resztek artykułów spożywczych, 

 miejsca (zgodnie z planowanym systemem gromadzenia odpadów) na ustawienie 
kontenerów  
do selekcji odpadów opakowaniowych oraz odbieranych odpadów poużytkowych, 

 pomieszczenia wydzielone, w których gromadzone będą odpady niebezpieczne. 
11.6 Gospodarka wodno-ściekowa 

Źródła  wytwarzanych ścieków 
Na terenie objętym planem będą powstawać: 

 ścieki bytowe, 

 ścieki komunalne, 

 wody opadowe. 
Na etapie projektu planu brak jest dokładnych informacji dotyczących ilości powstających 

ścieków. Z reguły ścieki bytowe stanowią około 95% zużytej wody. 
Odnośnie ścieków komunalnych trudno w tym momencie prognozować ich ilość i skład, z 

uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących charakteru działalności przyszłych obiektów 
usługowych.  



 

40 

 

Ścieki bytowe pochodzą z bezpośredniego otoczenia człowieka, czyli z domów mieszkalnych, 
budynków gospodarczych, miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy. Powstają one w wyniku 
zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych, są to np.: niedojedzone resztki 
pożywienia ze zmywanych naczyń, odchody ludzkie, brudy z prania, środki do mycia i prania. 
Opisywane ścieki zawierają dużą ilość zawiesin oraz związków organicznych (białka, tłuszcze, cukry) i 
nieorganicznych, mogą również posiadać niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze (żółtaczki 
zakaźnej, duru brzusznego, cholery i in.) oraz jaja robaków pasożytniczych, np. tasiemców. Stałym 
elementem tych ścieków jest pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), - bakteria która sama nie stanowi 
większego zagrożenia dla człowieka, lecz jej ilość w ściekach jest wskaźnikiem obecności czynników 
wywołujących tyfus, dur brzuszny i dyzenterię. Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód 
ściekami bytowymi stanowi poważne zagrożenie higieniczne oraz bakteriologiczne. 

 
Tab.5 Charakterystyka ścieków bytowych 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia ścieków 

Jednostki 
Średnia wartość 
zanieczyszczeń 

Odczyn PH 7,49 

BZT5 g O2/m3 294 

ChZt g O2/m3 700 

Zawiesina ogólna g/m3 285 

Sucha pozostałość g/m3 1110 

Fosforany gPO4/m3 23 

Chlorki gCL/m3 79 

Tlen rozpuszczony gO2/m3 1,42 

Azot amonowy gNH4/m3 38,4 

Azot organiczny gNorg/m3 19,2 
 
Poza tym na terenie objętym planem będą powstawały wody opadowe. Ilość wód 

opadowych można obliczyć na podstawie wzoru i współczynników podanych przez Imhoffa: 

Q = q x  x   x F  gdzie: 
F – powierzchnia spływu 
q – natężenie deszczu  130 l/s/ha 

 – współczynnik spływu  0,95 (dachy), 0,85 (parkingi i drogi), 0,05 (tereny zielone) 

 – współczynnik opóźnienia 0,78 
Z uwagi na brak informacji odnośnie powierzchni terenów zadaszonych, powierzchni dróg  

i parkingów oraz terenów zielonych, na obecnym etapie nie można podać nawet szacunkowych ilości 
powstających wód opadowych. Należy zaznaczyć, że wody opadowe z terenów będą zanieczyszczone, 
co niewątpliwie wymagać będzie zastosowania odpowiednich urządzeń podczyszczających. Plan taką 
potrzebę uwzględnia.  

Główne zanieczyszczenia wód opadowych to: 

 zawiesiny ogólne, 

 zanieczyszczenia olejowe ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze i ropopochodne), 

 trudno rozkładalna materia organiczna wyrażona w ChZT, 

 zanieczyszczenia bakteriologiczne. 
Obowiązujące regulacje prawne wymuszają już odczyszczanie wód opadowych w zakresie Zog 

i EE, przynajmniej w przypadku obszarów przemysłowych i silnie zurbanizowanych. Nie występuje 
jeszcze obligatoryjny obowiązek usuwania ChZT, czy zanieczyszczeń bakteriologicznych, jednak  
w ośrodkach, w których jedynym odbiornikiem ścieków opadowych jest odbiornik chroniony coraz 
częściej spotyka się decyzje wodnoprawne wymuszające podczyszczanie wód opadowych  
np. do jakości II klasy czystości. 
11.7 Osuwanie się mas ziemi 

Brak zagrożeń. 



 

41 

 

11.8 Zagrożenie powodzią 
W granicach terenu objętego planem bardzo małą powierzchnie zajmują tereny, na których 

występuje średnie prawdopodobieństwo zagrożenia powodzią raz na 100 lat (Q 0,1%). Dla terenów 
tych plan ustala zakaz realizacji zabudowy oraz zakaz przekształcania rzeźby terenu. 
11.9  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Brak zagrożeń. 
11.10 Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych 

Powierzchnia ziemi, grunty i gleby na skutek działalności człowieka podlegają 
przekształceniom oraz częściowej degradacji. Zagrożenia wynikają z ciągle pogłębiającej się i czasami 
niekontrolowanej urbanizacji i związanym z tym przeznaczaniem gruntów na cele inwestycyjne, 
przemieszczanie mas ziemi.  

Na terenach przeznaczonych pod lokalizację nowej zabudowy przekształcenia naturalnej 
rzeźby terenu będą miały charakter lokalny i mało istotny. W wyniku istniejącego zainwestowania 
terenu, rzeźba została już częściowo przekształcona antropogenicznie. Tereny o dużej wrażliwości 
rzeźby terenu na działanie czynników antropogenicznych, czyli tereny dolin i obniżeń w granicach 
planu nie występują.  

 Na obszarach przeznaczonych pod nową zabudowę, należy jedynie się spodziewać 
powstawania nasypów z gruntu wybranego pod fundamenty nowych obiektów budowlanych oraz  
z wykopów pod urządzenia podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej. Prace ziemne będą na 
ogół dotyczyć strefy przypowierzchniowej gruntu, a grunt z wykopów budowlanych będzie 
prawdopodobnie częściowo wywożony oraz w części będą z niego formowane nasypy na miejscu.  
W efekcie końcowym tych prac powierzchnia terenu zostanie miejscami nieznacznie podniesiona, bez 
zasadniczego wpływu na jego ogólną konfigurację. Należy przypuszczać, że większość 
projektowanych obiektów będzie miała standardowe posadowienie i w tych przypadkach 
przekształcenia rzeźby terenu związane z nowym zainwestowaniem będą bardzo niewielkie.  

Każdorazowo przy realizowaniu inwestycji budowlanej trwale związanej z gruntem widoczne 
będą zmiany w topografii terenu na etapie budowy obiektów i infrastruktury – działania krótkotrwałe 
związane z realizacją obiektów. Po zakończeniu prac budowlanych zmiany w ukształtowaniu terenu 
nie będą kontrastowały z przyległymi obszarami. 

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi dalsze ograniczenie powierzchni biologicznie 
czynnej.  

Nieodwracalnych przekształceń warunków gruntowych należy spodziewać się w miejscach 
lokalizacji budynków oraz elementów obsługi technicznej czy elementy infrastruktury. Przeobrażeniu 
ulegnie strefa, w której właściwości geologiczno-gruntowe mają wpływ na projektowanie, realizację  
i eksploatację inwestycji, bowiem naturalna gleba nie spełnia technicznych wymogów lokalizacji 
budynku, czy realizacji elementów infrastruktury komunikacyjnej. Skutkiem powstania nowych 
obiektów będą, zatem zmiany warunków podłoża, usunięcie warstwy próchniczej oraz zagęszczanie  
i uszczelnianie gruntów.  

Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę pokrywa glebowa ulegnie degradacji.  
W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo 

zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego  
i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). 
Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten 
sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą 
nieprzepuszczalną. Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na 
bieżąco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących 
wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo 
-wodnego. 

Na terenie objętym planem nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 
11.11 Warunki wodne 

Warunki hydrogeologiczne, na terenie objętym planem decydują, że wody I-poziomu są 
bardzo mało odporne na działanie czynników antropogenicznych. W rejonie tym występują wody 
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gruntowe na niewielkiej powierzchni i nie są izolowane warstwą osadów słabo przepuszczalnych. 
Plan ustala zasadę odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej, więc zapewnia właściwą 

ochronę dla wód podziemnych. Jedynie w przypadku nieszczelności lub awarii zanieczyszczenia mogą 
się przedostać do wód gruntowych. Nie są to nowe zagrożenia wynikające z ustaleń planu.  

Ustalenia w zakresie odprowadzeni i zagospodarowania wód gruntowych, również 
zapewniają ich ochronę przed zanieczyszczeniem. 

Pod wpływem działalności inwestycyjnej, wody gruntowe stosunkowo łatwo ulegają również 
przekształceniom ilościowym. 

Obniżenie zwierciadła wód gruntowych lub nawet likwidacja warstwy wodonośnej może 
nastąpić w wyniku następujących działań występujących łącznie lub pojedynczo: 

 ograniczenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej, 

 drenaż powierzchniowy lub podziemny, 

 odcięcie podziemnego dopływu wód, 

 pobór wody podziemnej. 
W przypadku omawianego obszaru można spodziewać się ograniczenia w infiltracyjnym 

zasilaniu warstwy wodonośnej w strefie przypowierzchniowej, może zaistnieć również konieczność 
lokalnych, krótkotrwałych odwodnień wykopów fundamentowych i pod infrastrukturę podziemną. 

Częściowe, dalsze uszczelnienie podłoża nie spowoduje istotnych oddziaływań na poziom 
wód gruntowych. 

Ewentualne odwodnienia, jak wspomniano wyżej będą miały charakter lokalny, będą 
krótkotrwale, odwracalne, nie przewiduje się, że spowodują istotne oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. W niewielkiej odległości od południowej granicy terenu objętego planem przepływa 
rzeka Krzna. W przypadku konieczności przeprowadzenia odwodnień w południowej części terenu 
opracowania należy je tak zaprojektować, aby nie spowodowały one naruszenia reżimu 
hydrologicznego rzeki. 

Realizacja planu nie spowoduje oddziaływań na GZWP. Realizacja ustaleń planu nie będzie 
również stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego 
i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.).  

Na terenie opracowania występuje nieizolowany poziom wód gruntowych. Aby 
zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt 
powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą 
nieprzepuszczalną. Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na 
bieżąco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących 
wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną art. 4 dąży się do zachowania celów środowiskowych: 
dobrego stanu/potencjału w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód  
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych,  

– nie pogarszanie stanu części wód,  
– zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do zrzutu do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.  
Dla JCWP, w której położony jest teren opracowania jako cel środowiskowy został 

wyznaczone osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód. 
Wyżej wymieniony cel należy realizować przez podejmowanie działań zawartych w programie 

wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:  
– stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach 
wydanych,  
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– zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
określonych w przepisach wydanych,  

Należy zapewnić, żeby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do:  
– zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;  
– rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych;  
– wykorzystywania do kąpieli;  
– bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich 

migrację.  
Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizacja 

planu nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celu środowiskowego dla omawianej JCWP. 
Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód 

podziemnych - obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o 
porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę 
lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i 
ekosystemów lądowych. Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW jest to taki przepływ, którego 
nie osiągnięcie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem lądowym 
powodowałoby znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub 
znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego. 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych na omawianym  terenie jest:   

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
Realizacja planu nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celu środowiskowego dla 

JCWPp, w której omawiany obszar jest położony.   
11.12 Warunki klimatyczne 

Teren objęty planem  może znaleźć się z strefie, w której mogą wystąpić negatywne skutki 
wynikające ze zmian klimatu. Według strategicznego planu adaptacji dla sektorów  
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, do najważniejszych negatywnych skutków 
zaliczyć należy niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych, zwiększenie częstotliwości 
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof (silne wiatry, incydentalne trąby 
powietrzne, wyładowania atmosferyczne).  

Zagrożeń klimatycznych nie można rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref, 
czy regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach w rejonie opracowania, jak i całego 
kraju można spodziewać się wzrostu okresów upalnych, spadek liczby dni z okresami mroźnymi.  
W konsekwencji w centralnej Polsce, a tym samym na terenie opracowania można spodziewać się 
wzrostu częstotliwości opadów ulewnych. 

W przypadku obszaru objętego planem, w skali lokalnej można jedynie mówić  
o zmianach topoklimatu. Obszary, na których występuje zagęszczenie zabudowy zagrożone są 
wzrostem koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego. Powoduje to 
powstawania tzw. wyspy ciepła, tj. obszaru o podwyższonej temperaturze w stosunku do obszarów 
sąsiednich. Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz wskazany w prognozie zasięg 
oddziaływania nie wpłynie ono na zmiany klimatu. Na terenie objętym planem wystąpi zjawisko 
emisji gazów cieplarnianych. Natężenie będzie zmienne w czasie, ale w całym okresie istnienia 
przedsięwzięcia emisje gazów cieplarnianych nie będą miały istotnego wpływu na klimat.  
 Przewidywana utrata siedlisk będzie tak niewielka, że pozostanie bez wpływu na warunki 
klimatyczne, a w szczególności pozostanie bez wpływu na globalną ilość pochłanianych gazów 
cieplarnianych. 

Na etapie projektu mpzp nie można stwierdzić, czy planowane budynki będą przystosowane 
do postępujących zmian klimatu związanych z falami upałów i nasilającą się suszą. Zagadnienia te 
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powinny być uwzględnione w projektach budowlanych. Należy w budynkach zapewnić odpowiednią 
wentylację lub urządzenia klimatyzacyjne.  Budynki powinny mieć stabilną zapewniającą odporność 
na  konstrukcję na silne wiatry, nawalne deszcze, jak i wysokie opady śniegu. Sieci i instalacje 
podziemne powinny być zaprojektowane poniżej poziomu przemarzania gruntu. 
 W projekcie planu zostały uwzględnione zabezpieczenia przeciwpożarowe z zakresie 
lokalizacji hydrantów zewnętrznych i zaopatrzenia w wodę na te cele. 
11.13 Krajobraz   

Większość terenów obecnie niezainwestowanych ulegnie przekształceniu w krajobraz 
zabudowy. W zakresie kształtowania krajobrazu oraz zachowania ładu przestrzennego, istotne 
znaczenie mają ustalenia w zakresie wskaźników odnoszących się do intensywności i wysokości 
zabudowy oraz zabezpieczenia odpowiedniej wielkości terenów biologicznie czynnych. Zaleca się 
szczególną dbałość o formy architektoniczne nowo wznoszonych obiektów, by skalą i detalem 
nawiązywały do form tradycyjnych występujących w otoczeniu. 

Na terenach dotychczas wolnych od zabudowy, gdzie dopuszcza się nową zabudowę, może 
dojść do trwałych zmian w krajobrazie, wynikających z wprowadzenia obiektów kubaturowych oraz 
drobnych przekształceń rzeźby terenu i szaty roślinnej. 

Jednoznaczna ocena w zakresie oddziaływania na krajobraz nie jest możliwa z powodu braku 
obiektywnych kryteriów. Odbiór wizualnych skutków realizacji ustaleń planu jest, bowiem sprawą 
subiektywną i zależy od świadomości i indywidualnych preferencji odbiorów, ich oczekiwań 
względem krajobrazu oraz nastawienia w stosunku do planowanych form wykorzystania przestrzeni.  

Trzeba podkreślić, iż stałej i bezpośredniej poprawie krajobrazu służyć ma fakt wytyczenia 
kierunków i zasad harmonijnego zagospodarowania omawianego obszaru. 
11.14   Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra 
materialne 

Brak oddziaływań na obszary i obiekty zabytkowe. 
Oceniając dobro materialne jako wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, 

bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich stwierdzić należy jednoznacznie, że 
zapisy projektu planu służą ogólnemu rozwojowi miasta, a więc wzbogaceniu dóbr materialnych przy 
częściowym wykorzystaniu już istniejących elementów zagospodarowania przez np. wprowadzenie 
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Będą to, więc w przewadze oddziaływania 
bezpośrednie, długotrwałe i stałe. 
11. 15  Ludzie 

Ustalenia planu odnoszą się nie tylko do środowiska przyrodniczego, ale odgrywają również 
rolę w kształtowaniu środowiska życia człowieka oraz jakości jego życia.  

W odniesieniu do obszaru objętego projektem planu główne działania skierowane były na 
rozwój tego fragmentu miasta.  

Pozytywnym aspektem realizacji zapisów planu jest stworzenie możliwości rozwoju 
gospodarczego poprzez znaczne powiększenie terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej. To 
planistyczne rozwiązanie jest korzystne zarówno ze względu ekonomicznych - zapewnia ożywienie 
gospodarcze, jak i społecznych. Poza tym w granicach omawianego terenu zostaną utworzone nowe 
miejsca służące rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców miasta. 

Plan poprzez zapisy dotyczące ochrony środowiska jak również zapisy dotyczące rozwoju 
infrastruktury technicznej: zasad ogrzewania budynków, gospodarki wodno-ściekowej zapewnia 
minimalizację niekorzystnych oddziaływań na ludzi wywołanych przez istniejące i projektowane 
obiekty.  

W fazie realizacji nowych obiektów bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, 
może mieć uciążliwość akustyczna związana z fazą budowy obiektów lub dostawą potrzebnych do ich 
późniejszego funkcjonowania towarów.  
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12 Powstanie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w strefie potencjalnego    
oddziaływania planu 

 
Biorąc pod uwagę planowane zainwestowanie omawianego terenu większość niekorzystnych 

oddziaływań na środowisko przyrodnicze należy zaliczyć do nieuniknionych, będą się odnosić jednak 
głównie do obszaru objętego planem. Przewiduje się  przede wszystkim: 

Biorąc pod uwagę planowane zainwestowanie omawianego terenu większość niekorzystnych 
oddziaływań na środowisko przyrodnicze należy zaliczyć do nieuniknionych, będą się odnosić jednak 
głównie do obszaru objętego planem. Przewiduje się  przede wszystkim: 

 niewielkie pogorszenie warunków akustycznych, 

 niewielkie pogorszenie stanu higieny atmosfery , 

 ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, 

 powstanie nowych miejsc wytwarzania odpadów i ścieków,  

 w sytuacjach awaryjnych zagrożenie dla jakości wód podziemnych,  

 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną, gaz. 

 
13 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń 

zapisów planu 
 
13.1  Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, 
średnioterminowe, długoterminowe, stałe 

Dla przedsięwzięć przewidywanych w planie bezpośrednie oddziaływanie na środowisko 
będzie ograniczone do najbliższego sąsiedztwa, a zatem przed określeniem konkretnych lokalizacji 
możliwe jest jedynie wskazanie kluczowych czynników, które będą lub potencjalnie mogą wpływać na 
zmiany stanu środowiska.  

Poniżej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń projektu planu, które przewiduje się,  
iż będą wywierać najbardziej znaczące oddziaływanie na środowisko wraz z identyfikacją 
oddziaływania. 
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Tab. 6 Charakterystyka oddziaływań dla terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz usług sportu i rekreacji w fazie budowy  

Komponent 

Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja 
pokrywy glebowej 

2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 

zagęszczenie 
gruntu 

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

zmiana 
ukształtowania 

terenu 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Powietrze pogorszenie 
klimatu 

akustycznego 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

emisja 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Wody wzrost poboru 
wody i 

wytwarzania 
ścieków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
obniżenia 

poziomu wód 
gruntowych 

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

 

możliwość 
zanieczyszczenia 
wód gruntowych  

2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 

możliwość 
przekształceń 

ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ograniczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Komponent 

Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

infiltracji wód 
deszczowych i 

retencji 

Klimat pogorszenie 
klimatu 

akustycznego i 
czystości 

powietrza 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

pogorszenie 
warunków 

bioklimatycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flora likwidacja siedlisk 
flory 

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

zmniejszenie 
obszaru 

biologicznie 
czynnego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

likwidacja 
istniejącej szaty 

roślinnej 

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

Fauna likwidacja miejsc 
bytowania fauny 

2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 

niepokojenie 
(płoszenie fauny) 

2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Krajobraz pogorszenie 
walorów 

krajobrazowych 

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

Obszary prawnie chronione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Komponent 

Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 

Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tab.7 Charakterystyka oddziaływań dla terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz usług sportu i rekreacji w fazie eksploatacji 

 

Komponent 

Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja 
pokrywy glebowej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zagęszczenie 
gruntu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana 
ukształtowania 

terenu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze pogorszenie 
klimatu 

akustycznego 

1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

emisja 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Wody wzrost poboru 
wody i 

wytwarzania 
ścieków 

2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 
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Komponent 

Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

możliwość 
obniżenia poziomu 
wód gruntowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
zanieczyszczenia 
wód gruntowych  

1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

możliwość 
przekształceń 

ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ograniczenie 
infiltracji wód 
deszczowych i 

retencji terenowej 
pogorszenie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat pogorszenie 
klimatu 

akustycznego i 
czystości 

powietrza 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

pogorszenie 
warunków 

bioklimatycznych 

1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Flora likwidacja siedlisk 
flory 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmniejszenie 
obszaru 

biologicznie 
czynnego 

2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 

likwidacja 
istniejącej szaty 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Komponent 

Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

roślinnej 

wprowadzenie 
nowej zieleni 
urządzonej 

2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 

Fauna likwidacja miejsc 
bytowania fauny 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

niepokojenie 
(płoszenie fauny) 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz Poprawa walorów 
krajobrazowych 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

Obszary prawnie chronione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skala punktowa:  
0 – brak oddziaływania,  
1 – oddziaływanie minimalne,  
2 – oddziaływanie małe,  
3 – oddziaływanie średnie,  
4 – oddziaływanie znaczące,  
5 – oddziaływanie bardzo duże. 

13.2  Oddziaływanie skumulowane i znaczące 
  Realizacja ustaleń planu nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i 
znaczących. 
13.3  Zasięg przestrzenny oddziaływań, odwracalność zjawisk 

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

Zróżnicowanie skutków można usystematyzować jako, w zależności od: 

 odwracalności zjawisk odwracalne 
nieodwracalne 

(O) 
(N) 

 zasięgu przestrzennego 
oddziaływania 

regionalne 
ponadlokalne 
lokalne 

(R) 
(P) 
(L) 

 
- powierzchnia ziemi i gleby: 

 przekształcenia właściwości wilgotnościowych gleb - oddziaływanie negatywne    (N, L), 

 ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej - oddziaływanie negatywne (O, L), 

 możliwość zanieczyszczenia gleb – oddziaływanie negatywne (O,L), 
- wody podziemne: 

 możliwość zanieczyszczenia w sytuacja awaryjnych – oddziaływanie negatywne (O, L), 

 możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych – oddziaływanie negatywne (O, L), 
- wody powierzchniowe: 

 brak oddziaływań, 
- klimat i jakość powietrza: 

 przekształcenie warunków topoklimatycznych - oddziaływanie negatywne ( N, L), 

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

- szata roślinna i zwierzęta: 

 ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny - oddziaływanie negatywne (N, L), 

 ograniczenie możliwości migracji zwierząt i roślin – oddziaływanie negatywne      (N, P), 

 degradacja istniejącej szaty roślinnej - oddziaływanie obojętne (N, L), 
- krajobraz, system powiązań przyrodniczych, różnorodność biologiczna  i obszary prawnie chronione: 

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

 wprowadzenie nowej zieleni urządzonej – oddziaływanie pozytywne (O, L). 
 

13  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu 

 
Do podstawowych działań ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko należą: 

 ograniczenie zajęcia terenu, 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza  
w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
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siedliskowych, 

 stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 

 dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 
Należy zaznaczyć, że na etapie oceny projektu planu nie jest możliwe oszacowanie prac 

kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać dokonane na etapie 
raportu oddziaływania na środowisko lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku  
w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz.U.2019.0.1862 t.j).  

 

14  Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

 
Obecnie nie są znane technologie, które umożliwiałyby całkowitą neutralizację zmian  

w środowisku przyrodniczym przy realizacji planowanych inwestycji. Poza odstąpieniem od realizacji 
ustaleń planu nie można zaproponować innych rozwiązań alternatywnych. 

W trakcie sporządzania prognozy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

15  Akty prawne uwzględnione w opracowaniu 
 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 452); 
2. 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 (Dz.U.2018.2081 t.j. z późn. zm.); 

3. Ustawa z  dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.0.2268); 
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.0.2126); 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U.2018.0.1614); 
6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U.2018.0.9549); 
7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161); 
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.2018.0.2067); 
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2018.0.1945); 
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.0.701); 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.0.1202); 
12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.0.620); 
13. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz.71); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2014 poz. 1408); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin ( Dz.U. 2014 poz. 1409); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183); 

17. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112); 
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16   Materiały źródłowe 
 

1. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 r.).  
2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała Nr 239 Rady Ministrów  

z dnia 13.12.2011 r.).  
3. Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (KZGW, sierpień 2106 r.). 
4.  Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG opracowany na podstawie 

AKPOŚK 2017 (KZGW, sierpień 2017 r.). 
5. Strategia gospodarki wodnej (MŚ, 2011 r.). 
6. Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (MŚ). 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911). 
8. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020  z perspektywą do roku 2030 (MŚ, 2013 r.). 
9. Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

(Uchwała Nr XII/51/2007 Rady Miasta Łuków z dnia 5 października  2007 r. z późń. zm.). 
 
Strony internetowe: 
https://www.lukow.pl/ 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 
http://geoportal.gov.pl/, 
http://www.wios.lublin.pl/, 
http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy, 
http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/?gui=new, 
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/. 
 

https://www.deblin.pl/
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