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1. WSTĘP 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 (obręb 
10) jest elementem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Rolą tego 
opracowania jest identyfikacja oddziaływań na środowisko przyrodnicze, jakie mogą wystąpić 
w wyniku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu, a także uzasadnienie decyzji 
przestrzennych podejmowanych w zmienianym dokumencie. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Planie, rozumie się przez to projekt 
„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach 
ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 (obręb 10)” i analogicznie przez określenie Prognoza rozumie 
się „Prognozę oddziaływania na środowisko „miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 
(obręb 10)”. 

 

1.1. Podstawa prawna 

Podstawy prawne dla przeprowadzonego w prognozie określenia skutków 
środowiskowych oraz oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i możliwości rozwiązań 
eliminujących negatywne oddziaływania na środowisko projektu Planu stanowią: 

• 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, 

• Ustawa z 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a także ustanowione na szczeblu międzynarodowym: 

• Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska, tzw. 
Dyrektywa SEA, 

• Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG, 

• Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE, 

oraz wiele innych ustaw szczególnych i przepisów wykonawczych, z których należy wymienić 
miedzy innymi: 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 

• Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem oceny zawartej w niniejszym opracowaniu są ustalenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach 
ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 (obręb 10), którego granice określa uchwała nr XX/184/16 
Rady Gminy Głusk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach 
ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 (obręb 10). 

Obszar opracowania obejmuje trzy działki nr ewidencyjny 100/4, 101/1 i 103 
(częściowo) położone w miejscowości Kolonia Prawiedniki. Powierzchnia obszaru objętego 
opracowaniem wynosi ok. 0,83 ha.  

Zmiana przeznaczenia terenu związana jest z rozwojem firmy Rurgaz, która jest jednym 
z czołowych producentów rur z polietylenu i polipropylenu w Polsce wykorzystywanych do 
przesyły mediów. 

Projekt Planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk, przyjętego uchwałą Nr V/37/19 Rady Gminy 
Głusk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk. 

 

 

Rysunek 1. Granica obszaru objętego opracowaniem  

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl 
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1.3. Główne cele prognozy, zakres prognozy i jej powiązania z innymi dokumentami 

Główne cele prognozy 

Głównym celem Prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku 
nastąpią wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie 
Planu. Plan nie stanowi ostatecznego obrazu opisywanego obszaru a jedynie zestaw zasad 
w oparciu, o które możliwe jest dokonanie nowego zagospodarowania. Brak jest pewności, że 
Plan zostanie zrealizowany we wszystkich możliwych aspektach, niemniej należy przyjąć, że tak 
się stanie. W związku z tym podstawowym założeniem metodycznym jest przyjęcie, że na całym 
obszarze powstanie zagospodarowanie w wielkości i skali największej, jaką dopuszczają 
ustalenia dokumentu. 

Celem prognozy jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych 
najkorzystniejszych dla środowiska i zdrowia ludzi, poprzez: 

• identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na komponenty 
środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji 
przestrzennych zawartych w ustaleniach projektu Planu, 

• dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu Planu celem eliminacji 
rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne 
skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 

• poinformowanie podmiotów tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organ samorządu 
o skutkach wpływu ustaleń Planu na środowisko przyrodnicze. 

 

Zakres prognozy 

Niniejsza Prognoza spełnia wymagania ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowości 
informacji zawartych w Prognozie został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie (pismo znak: WOOŚ.411.51.2021.KKO z dnia 13 sierpnia 2021 r.) oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (pismo znak: NZ-
9022.2.7.2021.IP z dnia 8 października 2021 r.). Zasięg terytorialny opracowania obejmuje 
obszar objęty opracowaniem. 

 

Powiązania prognozy z innymi dokumentami 

Przy sporządzeniu niniejszego opracowania wykorzystano w szczególności: 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach 
ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 (obręb 10) – projekt 2022, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk 
uchwalone Uchwałą Nr V/37/19 Rady Gminy Głusk z dnia 24 stycznia 2019 r., 

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Głusk – 2018, 

• Aktualizacja Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego na 
lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r., Lublin 2014, 

• Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 
2017 r., 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 
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• Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000, 

• informacje i materiały uzyskane w Urzędzie Gminy Głusk, 

• ogólnie dostępne dane o stanie środowiska naturalnego (WIOŚ, PSH, PIG, MŚ), 

• materiały kartograficzne opisujące uwarunkowania topograficzne, geologiczne, 
hydrogeologiczne i hydrograficzne, 

• dane opracowane na podstawie wizji terenowych przeprowadzonych w roku 2022, 

oraz materiały pomocnicze i uzupełniające wyszczególnione w rozdziale „13. Wykaz 
wykorzystanych materiałów”. 

 

1.4. Metody stosowane przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu Prognozy posłużono się metodami: indukcyjno-opisową, analogii 
środowiskowych oraz analiz kartograficznych. Prace nad opracowaniem niniejszego dokumentu 
obejmowały dwa zasadnicze etapy: terenowy i kameralny. Podczas wizji terenu oceniony został 
stan zagospodarowania terenu oraz stopień jego zachowania lub degradacji. Następnie 
przystąpiono do prac kameralnych, polegający na porównaniu wyników uzyskanych w terenie 
z istniejącą dokumentacją. W ten sposób sporządzona została kompleksowa ocena sposobów 
użytkowania poszczególnych terenów, aktualnego stanu środowiska oraz jego podatności na 
degradację. W kolejnym etapie stosując metodę analogii środowiskowej, odniesiono się do 
projektu Planu, a zwłaszcza przeznaczenia terenów, w kontekście ich położenia w stosunku do 
terenów prawnie chronionych, potencjalnych zagrożeń dla tych terenów i środowiska, terenów 
bezpośrednio objętych zmianą i przyjętych założeń ochrony środowiska.  

Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów 
chronionych przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach 
oddziaływań, bezpośrednich, pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- 
i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko. 
Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu zminimalizowanie potencjalnie 
negatywnych oddziaływań ustaleń Planu na środowisko przyrodnicze. 

Podstawowym materiałem do sporządzenia Prognozy jest projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach ewidencyjnych: 100/4, 
101/1, 103 (obręb 10) oraz pozostałe materiały wymienione w rozdziale 13.  

Należy podkreślić, że plan miejscowy nie określa konkretnych ram czasowych ani 
rozwiązań technologicznych związanych z realizacją jego założeń, w związku z tym niniejsza 
Prognoza ma charakter jakościowy a nie ilościowy. 

 

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

2.1. Główne cele projektowanego dokumentu  

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenia 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy. Ustalenia planu miejscowego regulują działania inwestycyjne na 
obszarze nim objętym. Uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, istniejące 
zagospodarowanie oraz obowiązki wynikające z nadrzędnych aktów prawnych plan miejscowy 
określa zasady wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. 
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Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 
zasad kształtowania zabudowy oraz wskazanie i uregulowanie stanu przestrzeni publicznych. 
Uwzględnia i sankcjonuje istniejące zagospodarowanie terenu i jednocześnie wyznacza kierunki 
zmian. Zapisy Planu mają na celu zabezpieczenie interesów publicznych i ochronę środowiska 
naturalnego, jednocześnie pozwalają na ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i rozwój 
społeczno – gospodarczy. 

Celem opracowania Planu jest zmiana przeznaczenia części terenów i ustalenie nowych 
zasad zabudowy i zagospodarowania. 

 

2.2. Powiązania projektu z innymi dokumentami 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk dla działek 
o numerach ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 (obręb 10) sporządzony został w powiązaniu 
z poniższymi dokumentami: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk 
uchwalone Uchwałą Nr V/37/19 Rady Gminy Głusk z dnia 24 stycznia 2019 r., 

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Głusk, 2018, 

• Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Głusk, 2018, 

• Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025, Załącznik do Uchwały 
Nr XXIV/220/16 Rady Gminy Głusk z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Głusk na lata 2016 – 2025, 

• Aktualizacja Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego na 
lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r., Lublin 2014, 

• Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 
2017 r., 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

• Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000. 

 

2.3. Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 

Oceniany dokument składa się z części tekstowej oraz części graficznej (rysunki planu 
w skali 1:1000). 

W Planie określono: 

1) przeznaczenie terenów, które wyznaczają linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – teren zabudowy produkcyjnej, 
składów, magazynów i zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1PU; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasad 
kształtowania krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
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w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym 
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;  

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu; 

9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości  
nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu. 

 

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu Planu winna być przeprowadzona 
przez organ opracowujący projekt dokumentu, w tym przypadku przez Wójta Gminy Głusk 
w oparciu o analizę i ocenę stanu poszczególnych komponentów środowiska przy 
wykorzystaniu wyników pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu 
środowiska w odniesieniu do obszaru objętego projektem. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
ocenę jakości powietrza, ocenę warunków i jakości klimatu akustycznego, ocenę jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, ocenę jakości gleb, ocenę gospodarki odpadami. Zaleca się 
wykonywanie powyższych ocen i analiz średnio raz na dwa lata. 

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko projektowanej inwestycji 
powinna być realizowana m.in. poprzez dbałość o wykonanie inwestycji i o przestrzeganie 
wytycznych zawartych w projektach. 

Monitorowanie i ocena realizacji planowanej zabudowy wymaga określenia 
podstawowych grup wskaźników. Mogą być one sporządzane w kategoriach dotyczących presji 
na środowisko, emisji i imisji do powietrza, ładu przestrzennego. Proponuje się następujące 
grupy wskaźników służących analizie jakości środowiska: 

• jakość wody w sieci wodociągowej (klasa), 

• jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

• ilość ścieków odprowadzanych z analizowanego obszaru, 

• jakość gleb, 

• jakość (zanieczyszczenie) powietrza, 

• udział instalacji ogrzewanych w oparciu o paliwa ekologiczne lub odnawialne źródła 
energii w ogólnym wytwarzaniu energii (%), 

• gospodarowanie odpadami - poziom odzysku odpadów zbieranych selektywnie 
w stosunku do całkowitej ilości tych odpadów zawartych w odpadach komunalnych (%), 
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• udział poszczególnych form użytkowania gruntu w stosunku do całkowitej powierzchni 
analizowanego obszaru (%), 

• jakości powierzchni biologicznej – m.in. liczba nasadzeń drzew na analizowanym terenie 
(szt.), liczby wyciętych/posadzonych drzew, powierzchni wyciętych/posadzonych 
krzewów, 

• jakość klimatu akustycznego (dB). 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., w celu 
uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływ ustaleń tego projektu na 
środowisko przyrodnicze w zakresie jakości poszczególnych elementów przyrodniczych 
i komponentów środowiska, dotrzymywaniu standardów jego jakości, występowania obszarów 
przekroczeń, występujących zmian jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 
kontrolowane są w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki 
prowadzonego monitoringu prezentowane są corocznie w Raportach o stanie środowiska 
województwa, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji. 

Istnieje szereg instytucji, które zajmują się badaniem poszczególnych elementów 
środowiska oraz zmian w nim zachodzących. Są to m.in.: zarząd dróg, starostwo powiatowe, 
Lasy Państwowe, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i inne. 

 Źródłami danych mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez 
Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych 
lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia), badania statystyczne Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Szczegółowy zakres obowiązków i problematyka badań zostanie określona na etapie 
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć. 

 

4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Gmina Głusk nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa (a w odległości około 
85 km od niej). Projekt Planu nie wprowadza funkcji czy działalności emitującej szkodliwe 
substancje do gruntu, wód czy atmosfery oraz funkcji zmieniających warunki siedliskowe 
i gruntowo-wodne na tak dużą skalę. W związku z tym nie prognozuje się dalekosiężnych 
(sięgających poza granice kraju) transgranicznych oddziaływań na środowisko poszczególnych 
ustaleń. 

 

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

5.1. Istniejący stan środowiska 

5.1.1. Położenie 

Gmina Głusk to gmina wiejska położona w centralnej części województwa lubelskiego, 
w powiecie lubelskim. Od północnego-zachodu graniczy ona z Lublinem, zaś od północnego-
wschodu - ze Świdnikiem. Gmina położona jest przy dwóch drogach wylotowych z Lublina - 
drodze ekspresowej S12/S17 w kierunku Chełma i wschodniej granicy kraju oraz przy drodze 
wojewódzkiej nr 835 w kierunku Biłgoraja. Gmina położona jest w odległości ok. 38 km na 
północny-wschód od Kraśnika, ok. 18 km na północny-zachód od Piask oraz ok. 70 km na północ 
od Biłgoraja. 
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Gmina graniczy z następującymi gminami: Lublin, Jabłonna, Strzyżewice, Niedrzwica 
Duża (z powiatu lubelskiego), Mełgiew, Piaski i Świdnik (z powiatu świdnickiego). 

Gmina Głusk zajmuje obszar 64,3 km2. W jej skład wchodzi 16 sołectw: Abramowice 
Prywatne, Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, 
Mętów, Nowiny, Prawiedniki, Prawiedniki-Kolonia, Wilczopole-Kolonia, Wilczopole, Wólka 
Abramowicka i Żabia Wola. Po zmianach administracyjnych w 1988 roku rozszerzono granice 
miasta Lublin, a tym samym teren wsi Głusk stał się dzielnicą Lublina. 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje trzy działki położone w miejscowości Kolonia 
Prawiedniki.  

 

5.1.2. Powierzchnia ziemi 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski obszar gminy Głusk leży 
w podprowincji Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343), w makroregionie Wyżyna Lubelska (343.1), 
w obrębie trzech mezoregionów: Płaskowyż Świdnicki (większość obszaru), Wyniosłość 
Giełczewska, Równina Bełżycka. 

Plan obejmuje teren położny w granicach Płaskowyżu Świdnickiego. Jest to niewielki 
obszar, płask stanowiący fragment wierzchowiny. 

Płaskowyż Świdnicki (343.16) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce. 
Jego tereny stanowi dość płaska równina denudacyjna wymodelowana w marglach kredowych 
i pozbawiona pokrywy lessowej. Wysokości obniżają się od 230–240 m na południu do 200 m 
n.p.m. na północy. Powierzchnia ok. 530 km2. 

W ukształtowaniu powierzchni terenu gminy Głusk charakterystyczne jest 
występowanie rozległych płaszczyzn wierzchowinowych. Silnie zaznaczona denudacja nadaje 
rzeźbie terenu krajobraz płaskiej dojrzałości, których zewnętrznym wyrazem jest monotonny 
krajobraz płaskiej wierzchowiny o niewielkich deniwelacjach, urozmaicony przez nieliczne, 
płytko wcięte, suche dolinki. Poza dobrze wykształconymi dolinami rzecznymi Czerniejówki 
i Bystrzycy, zaznaczają się słabiej zarysowane ciągi obniżeń o charakterze dolin bocznych, 
odprowadzających okresowo nadmiar wód opadowych do dolin głównych. Nieliczne przykłady 
drobnych form bezodpływowych występują w północnych rejonach gminy. 

 

5.1.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Budowa geologiczna obszaru gminy Głusk jest dość mocno zróżnicowana. Występują tu 
wszystkie formacje geologiczne od paleozoiku do kenozoiku.  

W podłożu paleozoicznym dominują osady dewonu i karbonu lubelskiego basenu 
węglowego. Osady karbonu zawierają tzw. karbon produktywny w postaci przewarstwień węgli 
kamiennych. Zasadniczą serię węglonośną Lubelskiego Zagłębia Węglowego stanowią osady 
westfalu. Z dotychczasowego rozpoznania geologicznego wynika, iż północna część gminy Głusk 
leży w strefie węglonośnej od 2 do 5 m. Utwory starych formacji geologicznych nie wywierają 
istotnych skutków dla zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy. 

Wśród utworów mezozoiku zasadnicze znaczenie mają skały jury i kredy, a zwłaszcza 
skały górnej kredy, stanowiące warstwę stropową mezozoiku. Miąższość tych utworów szacuje 
się na ok. 900 m. Wykształcone są jako margle, wapienie i rzadziej jako opoki. Wychodnie skał 
kredowych rozcięte są dolinami rzecznymi Czerniejówki i Bystrzycy i ciągną się wyspowo strefą 
o szerokości około 1 km, głównie po wschodnich stronach obu rzek. Skały kredowe wychodzące 
na powierzchnię są silnie zwietrzałe, zaś zalegające w warstwach stropowych - silnie spękane. 
Spękania i szczeliny umożliwiają gromadzenie i ruch wód podziemnych. Warto podkreślić, 
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iż wychodnie margli, jako mniej odpornych na niszczenie, zaznaczają się w krajobrazie 
obniżeniami terenu, a opoki tworzą wzgórza.  

Kenozoik reprezentowany jest przez utwory trzecio- i czwartorzędowe. W obrębie 
Wyżyny Lubelskiej utwory trzeciorzędowe są silnie zerodowane i występują jedynie w postaci 
odizolowanych płatów. Reprezentowane są przez oligoceńskie piaski i margle glaukonitowe 
oraz mioceńskie piaski kwarcowe i krzemionkowe. Osady paleocenu o miąższości 
kilkudziesięciu metrów, położone są wyspowo wzdłuż dolin rzecznych. Udokumentowano je na 
wschód od Mętowa oraz pomiędzy Głuszczyzną a Biedaczowem. 

Skały kredowe i trzeciorzędowe są przykryte utworami plejstoceńskimi i holoceńskimi. 
Doliny wyerodowane w trzeciorzędzie zostały wypełnione osadami żwirowo-piaszczystymi 
i mułkami. Natomiast wierzchowiny przykryte zostały cienką warstwą utworów piaszczysto – 
pylastych pochodzących z rozmycia materiałów polodowcowych. Największy obszar, na wschód 
od doliny Czerniejówki, zajmują pyły piaszczyste i piaski pyłowe lessopodobne na gezach, 
opokach i marglach górnej kredy oraz gezach paleocenu. Zawierają one często materiał 
polodowcowy oraz gruz skał podłoża kredowo-paleoceńskiego. Ich miąższość waha się 
w granicach kilku metrów. 

Suche doliny uchodzące prostopadle do dolin rzecznych Czerniejówki i Bystrzycy 
wypełnione są piaskami i pyłami deluwialnymi o miąższości od 1 do 3 m (na wschód od Głuska, 
koło Prawiednik i Kol. Dominów). Utwory najmłodsze, holoceńskie, występują jako aluwia 
rzeczne i deluwia zboczowe. Związane są one ze współczesnymi dolinami rzek, dolinami 
bocznymi i zagłębieniami terenu. Reprezentowane są przez torfy, namuły, mułki rzeczne i piaski 
oraz mułki i piaski deluwialne. 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują złoża surowców mineralnych. 

 

5.1.4. Gleby 

Na terenie gminy Głusk przeważają gleby brunatne wytworzone z utworów lessowatych, 
piasków gliniastych i glin lekkich, a także gleby płowe (pseudobielicowe) wytworzone 
z utworów lessowatych i gleby bielicowe, wytworzone z piasków luźnych i piasków gliniastych 
lekkich. W dolinach rzecznych Czerniejówki i Bystrzycy występują: mady rzeczne oraz gleby 
mułowo-torfowe, deluwia i rzadziej gleby torfowo-murszowe.  

W granicach opracowania występują gleby klasy RV. 

 

5.1.5. Wody 

Wody powierzchniowe 

Gmina Głusk położona jest niemal w całości w dorzeczu Bystrzycy i jej prawobrzeżnego 
dopływu Czerniejówki. Jedynie niewielki wschodni fragment jest odwodniony do rzeki Stawek, 
będącym lewobrzeżnym dopływem Wieprza.  

Oś hydrograficzną gminy stanowi Czerniejówka, która przepływa przez jej centralną 
część w kierunku północ-południe. Rzeka ta jest uboga w wodę, na co wpływ ma ujęcie wody 
podziemnej w Wilczopolu. Przy ujściu do Bystrzycy średni przepływ wynosi 0,6 m3/s. Płynie 
dobrze wykształconą doliną z płaskim dnem i silnie nachylonymi zboczami. Średni spadek rzeki 
wynosi 2,8‰. Bystrzyca przepływa z kolei przez zachodnią część gminy na odcinku ok. 1 km. Jej 
średni przepływ wynosi 4,9 m3/s. Ponadto na terenie gminy znajdują się sztuczne zbiorniki 
wodne: w Dominowie, Mętowie, Żabiej Woli i w Prawiednikach. 
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Zgodnie z podziałem zawartym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły” gmina Głusk położona jest w obrębie kilku jednolitych części wód powierzchniowych 
(JCWP), są to: 

• Ciemięga (kod RW2000624649), 

• Bystrzyca od Kosarzewki do zb. Zemborzyckiego (kod RW2000924651), 

• Zbiornik Zemborzyce (kod RW2000024653) – w jej granicach znajduje się obszar objęty 
opracowaniem, 

• Czerniejówka (kod RW2000624669),  

• Stoki (kod RW2000624549). 

 

Dla JCWP Zbiornik Zemborzyce (kod RW2000024653) określono następujące 
parametry: 

• JCWP jest monitorowana – tak, 

• status JCWP – silnie zmieniona część wód, 

• aktualny stan lub potencjał JCWP – zły, 

• ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

• JCWP znajduje się w wykazie obszarów chronionych – tak, 

• wyznaczone cele środowiskowe: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny, 

• odstępstwo – tak, 

• typ odstępstwa – przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych 

• termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021,  

• uzasadnienie odstępstwa – brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników 
jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu 
prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia 
dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej 
bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy 
presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk 
w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich 
wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 
powierzchniowych. 

 

W granicach opracowania nie występują tereny narażone na ryzyko powodzi oraz ujęcia 
wód. 

 

Wody podziemne 

Na obszarze gminy Głusk występuje jeden podstawowy poziom wodonośny, związany 
z węglanowymi utworami górnej kredy i częściowo paleocenu. Są to wody szczelinowo-
warstwowe, krążące w silnie spękanych skałach wieku kredowego. Magazynowanie wód 
odbywa się w porach i szczelinach skalnych, natomiast przepływ następuje głównie poprzez 
system otwartych szczelin. 
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Zasilanie paleoceńsko-kredowego poziomu wodonośnego odbywa się poprzez infiltrację 
opadów atmosferycznych. Intensywność infiltracji zależy od stopnia izolacji warstwy 
wodonośnej od powierzchni terenu. Korzystne warunki zasilania występują na przeważającym 
obszarze gminy ze względu na niemal odsłonięty lub przykryty cienką warstwą 
przepuszczalnych piasków polodowcowych, podstawowy kredowy poziom wodonośny. Wysoka 
przepuszczalność utworów strefy aeracji, stwarza korzystne warunki dla uzupełnienia zasobów 
wód podziemnych. Jest to jednocześnie zagrożeniem jakości wód z powodu łatwego przenikania 
zanieczyszczeń.  

Cały obszar objęty Planem położony jest w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód 
podziemnych „Prawiedniki”, która obowiązuje na podstawie Rozporządzenia nr 44 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 
podziemnej „Prawiedniki” w Lublinie, gmina i powiat m. Lublin, województwo lubelskie.  

Cały obszar gminy Głusk położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Niecka Lubelska (Lublin) nr 406. Jest to zbiornik porowo-szczelinowy 
o powierzchni ok. 7476 km2. Jego przybliżone zasoby dyspozycyjne wynoszą 1 052 700 tys. 
m3/d. Głębokość zalegania wód waha się od 40 m do 100 m. Średnia głębokość ujęć szacowana 
jest na 85 m. 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w zasięgu Jednolitych Części Wód 
Podziemnych (JCWPd) nr 89 (kod PLGW200089) w obrębie, której znajdują się 2 piętra 
wodonośne – piętro czwartorzędowo-kredowe (na głębokości do 10 m) oraz piętro 
paleoceńskie-kredowe (na głębokości do 15-50 m). Zasilanie piętra paleoceńsko-kredowego 
(występującego na terenie gminy Głusk) ma charakter bezpośredni lub odbywa się na drodze 
przesączania się wód opadowych poprzez występujące na powierzchni terenu lessy, 
ewentualnie poprzez cienkie pokrywy glin zwałowych lub gliniastych deluwiów na zwietrzelinie 
kredowej. Bazę drenażową tego poziomu stanowi rzeka Bystrzyca oraz jej dopływy na całej swej 
długości. Z badań wynika, że około 30% wód podziemnych pochodzących z zasilania 
infiltracyjnego drogami regionalnego krążenia w głębszych partiach poziomu wodonośnego 
przepływa ku północy, gdzie jest prawdopodobnie drenowana przez równoleżnikowy odcinek 
Wieprza. Zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w obrębie JCWPd 89 
wynoszą 203 445 m3/d. 

 

Dla JCWPd PLGW200089, określono następujące parametry (dane na podstawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2016): 

• JCWPd jest monitorowana - tak, 

• stan ilościowy – dobry, 

• stan chemiczny – dobry, 

• ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• JCWPd dostarczająca średnio powyżej 100 m3 wody na dobę – tak, 

• wyznaczone cele środowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy,  

• odstępstwo – nie,  

• typ odstępstwa –nie dotyczy, 

• termin osiągnięcia dobrego stanu – 2015, 

• uzasadnienie odstępstwa – nie dotyczy, 

• JCWPd znajduje się w wykazie obszarów chronionych – nie. 
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5.1.6. Atmosfera i klimat 

Obszar gminy Głusk zaliczany jest do lubelskiego regionu klimatycznego. Decydującą 
rolę w kształtowaniu pogody w tym obszarze odgrywają przeważające masy powietrza 
polarnomorskiego i kontynentalnego. W ogólnej cyrkulacji stanowią one aż 90% wszystkich mas 
powietrza napływających nad teren gminy. Obszar Lubelszczyzny leży w strefie ścierania się 
wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego, z dominacją cyrkulacji polarno-morskiej. 
Konsekwencją takiego położenia jest duża zmienność stanów pogody. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu 8,1oC. W przebiegu rocznym 
najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą ok. 18,7oC, zaś najchłodniejszym - 
styczeń ze średnią temperaturą -3oC. Roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na 
poziomie 550 mm, przy czym największe nasilenie opadów przypada na miesiące letnie. Okres 
wegetacyjny jest stosunkowo długi i wynosi 210 –220 dni. Na obszarze gminy przeważają wiatry 
z kierunków zachodnich o średniej prędkości 2,5 m/s. 

Monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Lublinie w 2021 r. kwalifikuje obszar gminy Głusk do strefy lubelskiej. Wynikowe klasy stref 
dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (Roczna ocena jakości powietrza 
w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2021). 

 

Tabela 1. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 
strefa lubelska 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 
pył 

PM2,5 
pył 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

A A A A A C C A A A A A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2020. 

 

Tabela 2. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin - strefa 
lubelska 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NOx SO2 O3 

A A A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2020. 

 

5.1.7. Szata roślinna, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczna 

Szata roślinna 

Szata roślinna jest integralnym składnikiem środowiska przyrodniczego, 
a zróżnicowanie jej stanowi wypadkową czynników siedliskowych jak podłoże geologiczne 
i warunki wilgotnościowe. Każdy ze sposobów użytkowania szaty roślinnej przez człowieka 
pociąga za sobą zestaw pewnych zabiegów zmieniających warunki siedliskowe. Zieleń 
urządzona to układ roślinności powstałej dzięki działalności człowieka z wykorzystaniem 
naturalnych ugrupowań roślinnych. Roślinność naturalna jest odbiciem cech siedliska oraz 
klimatu. 
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W granicach opracowania roślinność naturalna praktycznie nie występuje. 
Na analizowanym terenie składowane są materiały związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.  

 

Świat zwierzęcy 

Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnie terenu opracowania oraz istniejące 
zagospodarowanie świat zwierzęcy został zredukowany do niewielu gatunków, które 
przystosowały się do bliskiego sąsiedztwa z człowiekiem, są to głównie gryzonie(myszy, 
szczury itp.). 

 

Formy ochrony przyrody 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach Czerniejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, który został ustanowiony uchwałą Nr XI/56/90 WNR w Lublinie z dnia 
26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu na terenie województwa lubelskiego (Dz. U. Woj. Lubelskiego Nr 13 poz. 
14), zmienionej Rozporządzeniem Nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. 
Woj. Lubelskiego z dnia 31 marca 2006 r. Nr 65, poz. 1225). 

Czerniejowski OChK leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego 
i łączy się z Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 19 510 ha. 
Charakteryzuje go krajobraz rolniczy, ale z dość dużymi kompleksami leśnymi i urozmaiconym 
krajobrazem (liczne źródła i doliny rzeczne). Na terenie gminy Głusk obejmuje obszar w jej 
centralnej, południowej i południowo-zachodniej części (Ćmiłów, Żabia Wola, Mętów, Dominów, 
Kolonia Prawiedniki, Prawiedniki, Głuszczyzna i Majdan Mętowski). 

Czerniejowski OChK obejmuje tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora 
roślin naczyniowych reprezentowana jest przez około 1000 gatunków. Rośnie tu ponad 100 
gatunków roślin rzadkich, w tym wiele chronionych, jak: wisienka karłowata, orlik pospolity, 
zawilec wielkokwiatowy, wężymord stepowy, aster gawędka. 

Zgodnie z zapisami projektu w granicach Czerniejowskiego Obszar Chronionego 
Krajobrazu obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i odstępstwa wynikające z przepisów 
odrębnych. 

Obszar objęty Planem znajduje się poza granicami Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych. 

 

5.1.8. Krajobraz  

W granicach opracowania występuje krajobraz przemysłowy związany z funkcjonującym 
zakładem produkcyjnym. Wokół znajdują się tereny rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

 

5.1.9. Zabytki i dobra materialne 

W granicach objętych analizowanym Planem nie występują zabytki nieruchome oraz 
dobra kultury współczesnej, w związku z tym nie określa się zasad ich ochrony. 
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5.1.10. Obecne użytkowanie terenu 

Obszar objęty opracowaniem wykorzystywane jest obecnie jako zaplecze magazynowe 
dla zakładu produkcyjnego. 

 

5.2. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

Plan miejscowy, jako narzędzie racjonalnego gospodarowania przestrzenią służy 
ochronie środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju inwestycyjnego terenów oraz 
zabezpieczeniu interesów publicznych. Zmiana Planu służy lepszemu zagospodarowaniu terenu 
i dostosowaniu go do potrzeb inwestycyjnych właścicieli. W przypadku niezrealizowania 
postulatów projektowanego dokumentu nie wystąpią zmiany stanu środowiska oraz aktualnego 
użytkowania. Tereny objęte Planem pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu. 

 

6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 

Położenie analizowanych terenów według opracowań ekofizjograficznych i na podstawie 
obserwacji terowych, stwierdzono, o względnie dobrej jakości komponentów środowiska oraz 
środowiska jako całości. Pod względem przyrodniczym analizowane obszary nie będą wpływały 
negatywnie w sposób szczególny na obszary sąsiednie. 

Przy zachowaniu wszystkich ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie oraz 
uwarunkowań wynikających z obowiązującego prawa nie powinny wystąpić znaczące 
oddziaływania, rozumiane jako przekroczenia określonych prawem standardów jakości 
środowiska, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych, w tym dla celu i przedmiotu 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralności. 

Potencjalne obciążenie środowiska spowodowane działalnością gospodarczą, która 
może być realizowana na terenie gminy w przyszłości musi być ograniczone do minimum 
poprzez przestrzeganie zasad określonych w przepisach szczegółowych i opracowaniach 
planistycznych oraz procedur przewidzianych do stosowania w procesie przygotowania 
inwestycji do realizacji. 

Szczegółowy opis i wpływ ustaleń projektowanego dokumentu na poszczególne 
elementy środowiska został zaprezentowany w rozdziale „9. Przewidywane oddziaływania”. 

 

7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE 
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 

W obrębie gminy Głusk nie stwierdzono istotnych zmian związanych ze środowiskiem. 
Istnieje natomiast realne zagrożenie pogorszenia stanu jakości wód podziemnych w przypadku 
nie podjęcia środków zaradczych, polegających na uporządkowaniu systemu gospodarki 
ściekowej. Ponadto należy zwrócić uwagę na zmiany zachodzące wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Występuje tam zagrożenie przekroczenia 
progowych dopuszczalnych poziomów hałasu, a także znaczny wzrost emisji liniowej 
zanieczyszczeń do powietrza. 

Potencjalnymi problemami środowiska przyrodniczego w granicach opracowania są 
zanieczyszczenia powietrza związane z transportem materiałów i produktów oraz sama 
produkcja prowadzona w zakładzie. 
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8. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA 
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, które zostały uwzględnione podczas 
opracowywania dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, powierzchni 
ziemi, zwierząt i roślin). Aby ochrona zasobów środowiska mogła być prawidłowo realizowana, 
równolegle do procedury planistycznej przeprowadzono procedurę strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko elementem, której jest niniejsza Prognoza. 

Analizowany projekt Planu uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań 
strategicznych i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie nie tylko lokalnym, ale 
również wojewódzkim, krajowym i wspólnotowym. Odpowiada on podstawowym zaleceniom 
polityki ekologicznej państwa, której cele i priorytety zharmonizowane są z wymaganiami Unii 
Europejskiej, dlatego też oceniając uwzględnienie przez projektowany dokument celów oraz 
sposobów ochrony środowiska w odniesieniu do prawa krajowego zostanie spełniony warunek 
oceny w odniesieniu do szczebla międzynarodowego, którego dokumenty ze swojej istoty są 
bardzo ogólne oraz do prawa wspólnotowego, które znalazło swoje odpowiedniki w prawie 
polskim. 

Działania w obszarze ochrony środowiska wpisują się w priorytety w skali Unii 
Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Do 
najważniejszych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym należą 
działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to taki rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
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. Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju było 
priorytetem podczas prac nad projektem Planu. 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu szczególnie ważne są cele ustanowione 
w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej 
Dyrektywie Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich 
wód do 2015 roku. Transpozycja zapisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede 
wszystkim poprzez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z jej aktami 
wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także do: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz do aktów wykonawczych tych ustaw. 

Zapisy RDW wprowadzają system gospodarowania wodami w podziale na obszary 
dorzeczy. Na terenie objętym projektem obowiązują ustalenia zawarte w „Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie, z którym celem środowiskowym 
dla naturalnych JCWP o dobrym stanie jest co najmniej utrzymanie dobrego stanu ekologicznego 
i chemicznego. Dla silnie zmienionych części wód o złym stanie celem środowiskowym jest 
ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu, tak aby osiągnięty został dobry 
potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Wody silnie zmienione to jednolite części wód, 
które uległy fizycznemu przekształceniu na skutek działalności człowieka. 
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W zakresie ochrony wód projekt Planu wprowadza następujące ustalenia: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę za pośrednictwem zbiorczej sieci wodociągowej w stopniu 
wystarczającym dla obsługi funkcji budynku i sposobu zagospodarowania działki; 

2) dopuszcza się wykorzystanie studni indywidualnych jako źródła zaopatrzenia w wodę; 

3) ustala się, aby docelowo wszystkie budynki posiadały przyłącze kanalizacyjne 
umożliwiające odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych w stopniu wystarczającym 
dla obsługi funkcji budynku i sposobu zagospodarowania działki do oczyszczalni ścieków 
położonej poza obszarem planu; 

4) do czasu podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków bytowych i komunalnych do zbiorników bezodpływowych i wywóz ich zawartości 
do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem planu; 

5) dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do indywidualnych 
oczyszczalni ścieków na terenach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

6) ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
a w przypadku jej braku do zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych: 
parkingów, dojść i dojazdów do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej po wcześniejszym 
podczyszczeniu z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

8) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren 
nieutwardzony w granicach poszczególnych działek budowlanych poprzez wykorzystanie 
naturalnej retencji (np. oczka wodne, zbiorniki retencyjne), zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi wprowadzania ścieków do środowiska, w tym z uwzględnieniem 
ochrony terenów sąsiednich i dróg przed zalewaniem oraz ochrony gleby, powierzchni 
ziemi, wód podziemnych i wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

 

Ustalenia projektu Planu w minimalny sposób będą miały wpływu na zmiany 
klimatyczne i różnorodność biologiczną i w tym zakresie nie odnoszą się do celów i kierunków 
adaptacji do zmian klimatu, o których mowa w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” 
opracowanym przez Ministerstwo Środowiska.  

W granicach opracowania: 

1) dopuszcza się możliwość zaopatrzenia wszystkich obiektów budowlanych w gaz 
z istniejącej i projektowanej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia; 

2) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych oraz ich przebudowę, rozbudowę, 
remont i likwidację; 

3) dla sieci gazowych, przyłączy i stacji gazowych należy zachować strefy kontrolowane 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych kotłowni lub indywidualnych źródeł ciepła, 
pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych; 

5) dopuszcza się wytwarzanie ciepła w indywidualnych lub zbiorowych źródłach ciepła 
zasilanych paliwami: stałymi, ciekłymi, gazowymi spalanymi w piecach 
niskoemisyjnych lub z odnawialnych źródeł energii lub zasilanych energią elektryczną; 
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6) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez sieć elektroenergetyczną 
średniego i niskiego napięcia oraz poprzez stacje rozdzielcze, transformatorowe oraz 
transformatorowo - rozdzielcze lub z alternatywnych źródeł energii. 

 

Ponadto przy sporządzaniu projektu Planu uwzględniono następujące cele ochrony 
środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
w szczególności dotyczące: 

• utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności 
biologicznej, ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich 
siedliskami oraz utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Aktualizacją 
Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego na lata 2014-2017 
z perspektywą do 2021, oraz Dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 
Krajową strategią ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z Programem działań, która jest przełożeniem Konwencji o różnorodności 
biologicznej z 1992 r. z Rio de Janeiro, Dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin czy Dyrektywa Rady 2009/147/EW 
w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz ochrony gatunków wędrownych zgodnie 
z Konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Bonn 1979 r.; 

• ochrony krajobrazu – zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową – Florencja 2000; 

• ochrony korytarzy ekologicznych zachowania i kształtowania ich drożności ekologiczno-
przestrzennej zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego i Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.; 

• ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości 
przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 r. i Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Dyrektywą 
w sprawie ziemnych składowisk odpadów 99/31/WE; 

• utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych, 
tj.: Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi; 

• ochrony wód powierzchniowych i podziemnych określonych w przepisach 
szczegółowych, tj.: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Aktualizacja 
Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego na lata 2014-2017 
z perspektywą do 2021, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (2003), Dyrektywa 2008/1/EC w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
i ograniczania zanieczyszczeń, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywa azotanowa 91/676/EWG, Dyrektywa 
powodziowa 2007/60/WE; 

• ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych, tj.: Aktualizacja 
Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Lubelskiego na lata 2014-2017 
z perspektywą do 2021, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Konwencja Wiedeńska 
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o ochronie warstwy ozonowej, sporządzonym w Wiedniu 22 marca 1985 r., Dyrektywa 
2008/1/EU w sprawie jakości powietrza, Protokół Montrealski w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową, sporządzony w Montrealu 16 września 1987 r. wraz 
z poprawkami londyńskimi i poprawkami kopenhaskimi, Konwencja w sprawie zmian 
klimatu wraz z protokołem sporządzonym w Kyoto w dniach 1-10 grudnia 1997 r., 
zobowiązującą państwa do redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych, Dyrektywa 
96/62/EU z dnia 27 września 1996 r.; 

• utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 
27 kwietnia 2001 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

• prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych, tj.: Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych, Dyrektywa w sprawie ziemnych składowisk odpadów 99/31/WE, 
Dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów; 

• zachowania proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi 
zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie, Dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego; 

• braku oddziaływań transgranicznych – zgodnie z Konwencją w sprawie 
transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości, sporządzoną 
w Genewie 13 listopada 1979 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r., dotyczącą 
długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny zanieczyszczeń 
powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzony w Genewie 28 września 
1984 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie zmniejszania emisji 
tlenków azotu lub ich transgranicznych strumieni, sporządzony w Sofii 31 października 
1988 r. (tzw. „protokół azotowy”), Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie 
transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie dalszego 
ograniczenia emisji siarki, sporządzony 14 czerwca 1994 r. w Oslo, Konwencję o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Espoo 1991 r. 

 

9. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA 

Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie oddziaływać na poszczególne 
elementy środowiska, w tym może powodować uciążliwości rozumiane jako wszelkie zjawiska 
wpływające ujemnie (negatywnie) na stan otaczającego środowiska, które utrudniają lub 
pogarszają komfort życia ludzi. Ten dyskomfort, niedogodności czy dysfunkcje środowiska są 
najczęściej wynikiem przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów, charakteryzujących 
stan środowiska. 

Kryteria wykorzystane do identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko:  

• cechy projektowanych w dokumencie funkcji terenu i potencjalnego ich oddziaływania 
(rozmiar, zakres, intensywność, kumulacja z innymi przedsięwzięciami, potencjalne 
korzystanie z zasobów naturalnych, wprowadzania zanieczyszczeń i powodowanie 
zagrożeń, transgraniczny charakter oddziaływania, czas trwania, częstotliwość 
i odwracalność oddziaływania); 
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• lokalizacja terenów wyznaczonych pod pełnienie poszczególnych funkcji (dotychczasowe 
przeznaczenie gruntów, obfitość, jakość i zdolność do odtwarzania zasobów naturalnych 
na danym obszarze, absorpcja cennego środowiska). 

Przeznaczenie terenów pod planowane rodzaje zagospodarowania będzie oddziaływać 
na poszczególne elementy środowiska, ale pomimo bezpośredniego i stałego charakteru 
niektórych oddziaływań przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, 
przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem jest mało 
prawdopodobne i nie będzie to znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko gminy. 
Poniższa analiza, mimo narzuconego podstawą prawną tytułu rozdziału dotyczy wszystkich 
innych (a nie jedynie znaczących) oddziaływań (ze względu na ich rodzaj i czasoprzestrzeń). 
Przedstawione w Prognozie informacje są aktualne w odniesieniu do obowiązujących w tej 
materii aktów prawnych. 

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie oddziaływań poszczególnych 
funkcji: 

• (+) – pozytywne– zauważalne pozytywne oddziaływanie, nie powodujące ilościowo 
istotnych zmian w środowisku; 

• (o) – neutralne – całkowity brak wpływu lub wpływ nieznaczący - oddziaływanie nie 
powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku; 

• (–) – negatywne – oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki 
środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian 
ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia; 

• B – oddziaływanie bezpośrednie; 

• P – oddziaływanie pośrednie; 

• W – oddziaływanie wtórne; 

• SK – oddziaływanie skumulowane; 

• K – oddziaływanie krótkoterminowe; 

• Ś – oddziaływanie średnioterminowe; 

• D – oddziaływanie długoterminowe; 

• S – oddziaływanie stałe; 

• C – oddziaływanie chwilowe; 

• L – oddziaływanie lokalne; 

• R - oddziaływanie ponadlokalne (‘regionalne’). 

Przeznaczenie terenów określone w projekcie Planu nie spowoduje oddziaływań 
znacząco negatywnych ani znacząco pozytywnych. 
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Tabela 3. Przewidywane oddziaływania 

Oddziaływanie na: 
Teren zabudowy produkcyjnej, 

składów, magazynów i zabudowy 
usługowej 

cele, przedmiot ochrony oraz integralność 
obszaru Natura 2000 

o 

rośliny 
zwierzęta 
różnorodność biologiczną 

- 
B, D, S, L 

życie i zdrowie ludzi 
+/- 

B, P, D, S, C, L 

wody 
+/- 

B, D, S, C, L 

powietrze 
klimat 

o 

powierzchnię ziemi 
gleby 
 zasoby naturalne 

- 
B, P, D, S, C, L 

krajobraz 
- 

B, D, S, L 

zabytki 
dobra materialne 

+ 
B, D, S, L 

 

9.1. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów 

Na terenie gminy nie występują obszary Natura 2000, najbliższym jest obszar Świdnik 
(PLH060021), który znajduje się w odległości ok. 2,8 km od granic gminy. Projekt Planu nie 
wprowadza funkcji mogących oddziaływać na tak duże odległości. 

Projektowane zmiany będą polegać na poszerzeniu zasięgu terenów produkcyjnych. 
Zmiany te nie powinny znacząco wpływać na stan warunków przyrodniczych, oraz na 
najwartościowsze elementy przyrodnicze i zachowanie bioróżnorodność środowiska. 
Planowana działalność gospodarcza powinna być ograniczona do takiej, która w znaczący 
sposób nie wpływałyby na stan środowiska. W przypadku przedsięwzięć, które mogą 
oddziaływań na środowisko przed rozpoczęciem prac należy wykonać raport o oddziaływaniu 
na środowisko, który ostatecznie rozstrzygnie o możliwości jego realizacji. 

Nowe inwestycje, jak każde realizacje budowlane, zarówno na etapie prac budowlanych, 
jak i eksploatacji, powodować będą pewne oddziaływania na komponenty środowiska 
przyrodniczego. Dotyczy to zwłaszcza emisji gazów, pyłów i hałasu w związku z pracą maszyn 
i urządzeń budowlanych, a w późniejszym okresie funkcjonowaniem nowej zabudowy 
i obsługujących ich terenów komunikacyjnych. Ważną rolę w ograniczaniu negatywnych 
oddziaływań nowych inwestycji budowlanych będą miały odpowiednie rozwiązania zapisane 
w planach miejscowych, dotyczące parametrów zabudowy, w tym głównie odpowiednio 
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wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 
odpadami oraz systemów grzewczych stosowanych w nowych budynkach.  

Wyznaczone funkcje nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
najbliższych obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) nie pogorszą stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

2) nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000,  

3) nie pogorszą integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 
obszarami. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji 
przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci 
obszarów Natura 2000. 

 

9.2. Oddziaływanie na roślinny, zwierzęta i różnorodność biologiczną 

Wprowadzenie nowego terenu zabudowy produkcyjnej wiąże się ze zmniejszeniem 
powierzchni dotychczas niezabudowanych. Nadal jednak znaczną powierzchnię gminy stanowią 
tereny otwarte. Zmniejszenie powierzchni biologiczne czynnej a co za tym idzie zmniejszeniem 
powierzchni siedlisk oraz przestrzeni życiowej zwierząt w skali gminy będzie obejmowało 
niewielkie obszary. Wygradzanie działek budowlanych może ograniczyć możliwość migracji 
zwłaszcza dla większych ssaków. Realizacja zagospodarowania w planowany sposób będzie 
miała nie wielki wpływ na stan flory i fauny, która w granicach opracowania jest szczątkowa. 
Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne.  

 

9.3. Oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 

Funkcja wyznaczona w Planie dotyczą rozwoju przestrzennego gminy polegającego na 
zwiększeniu powierzchni obszarów produkcyjnych. Zmiany następują w wyniku realizacji 
złożonych przez osoby zainteresowane wniosków. Plan wyznacza przeznaczenie terenów oraz 
zasady ich zagospodarowania. Ustalenia Planu realizują wnioski osób zainteresowanych i w ten 
sposób zaspokajane są potrzeb ludzi. Będzie to oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, 
długoterminowe i stałe. 

Oddziaływania o charakterze pośrednim, chwilowym i negatywnym mogą być związane 
z sytuacjami awaryjnymi i wypadkami, jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania 
przedsięwzięć zlokalizowanych na tym terenie. Jednakże możliwość ich ograniczenia daleko 
wykracza poza zakres i możliwości planu miejscowego. 

W Planie wprowadzono ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego oraz zasad kształtowania krajobrazu: 

1. Zakazuje się wprowadzania ścieków do gruntu, wód powierzchniowych i wód podziemnych. 

2. Na obszarze objętym planem, położonym w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 406 „,Niecka Lubelska (Lublin)”, w celu jego ochrony nakazuje się 
prowadzenie wszelkich inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód 
podziemnych i przestrzeganie zasad zagospodarowania określonych w przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych. 
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3. Na obszarze objętym planem zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Na obszarze objętym planem nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Nakazuje się ograniczenie uciążliwości powodowanych działalnością do granic działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny.  

6. Na obszarze objętym planem obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

 

Wprowadzona zmiana wpisuje się w ogólny proces rozwoju społeczno - gospodarczego 
gminy Głusk. Potencjalne oddziaływania są typowe dla terenów zurbanizowanych i nie 
spowodują znaczących zmian w środowisku. 

 

9.4. Oddziaływanie na wody 

Wraz z rozwojem terenów produkcyjnych nastąpi: zwiększenie powierzchni 
nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie, 
zwiększenie zapotrzebowania na wodę, wzrost ryzyka przedostawania się substancji 
ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych do wód, wzrost liczby zrzucanych ścieków. 
Będą to oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe, stałe i chwilowe, negatywne, które 
można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować poprzez rozwój infrastruktury wodno – 
ściekowej, co będzie oddziaływaniem pozytywnym. 

Na terenach zabudowanych należy spodziewać się powstania ścieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych. Ścieki takie należy 
odpowiedni sposób zagospodarować w granicy działki inwestora, odprowadzić za pomocą 
systemu kanalizacji deszczowej bądź innego urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych. Zakres prowadzenia prac w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie 
uzależniony od tempa i rozmiarów nowych procesów inwestycyjnych prowadzonych na terenie 
gminy oraz środków finansowych dostępnych na ten cel. Oddziaływania będą miały charakter 
bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny i pozytywny. 

Dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie 
gminy Głusk określono stan wód jako zły i zagrożony status oceny ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych. wyznaczone cele środowiskowe to dobry stan/potencjał ekologiczny oraz 
dobry stan chemiczny wód. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły celem 
środowiskowym dla naturalnych JCWP o dobrym stanie jest co najmniej utrzymanie dobrego 
stanu ekologicznego i chemicznego. Dla silnie zmienionych części wód o złym stanie celem 
środowiskowym jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu, tak aby 
osiągnięty został dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Wody silnie zmienione to 
jednolite części wód, które uległy fizycznemu przekształceniu na skutek działalności człowieka. 

Zgodnie z wymogami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 59 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych 
jest: 

• zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, 

• zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, 
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• ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 
między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb określają przepisy 
m.in. ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekt Planu w powyższym zakresie ustala 
następujące zasady: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę za pośrednictwem zbiorczej sieci wodociągowej w stopniu 
wystarczającym dla obsługi funkcji budynku i sposobu zagospodarowania działki; 

2) dopuszcza się wykorzystanie studni indywidualnych jako źródła zaopatrzenia w wodę; 

3) ustala się, aby docelowo wszystkie budynki posiadały przyłącze kanalizacyjne 
umożliwiające odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych w stopniu wystarczającym 
dla obsługi funkcji budynku i sposobu zagospodarowania działki do oczyszczalni ścieków 
położonej poza obszarem planu; 

4) do czasu podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków bytowych i komunalnych do zbiorników bezodpływowych i wywóz ich zawartości 
do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem planu; 

5) dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do indywidualnych 
oczyszczalni ścieków na terenach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych, 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

6) ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
a w przypadku jej braku do zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych: 
parkingów, dojść i dojazdów do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej po wcześniejszym 
podczyszczeniu z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

8) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren 
nieutwardzony w granicach poszczególnych działek budowlanych poprzez wykorzystanie 
naturalnej retencji (np. oczka wodne, zbiorniki retencyjne), zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi wprowadzania ścieków do środowiska, w tym z uwzględnieniem 
ochrony terenów sąsiednich i dróg przed zalewaniem oraz ochrony gleby, powierzchni 
ziemi, wód podziemnych i wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

 

Cały obszar objęty Planem położony jest w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód 
podziemnych „Prawiedniki”, która obowiązuje na podstawie Rozporządzenia nr 44 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 
podziemnej „Prawiedniki” w Lublinie, gmina i powiat m. Lublin, województwo lubelskie.  

Teren ochrony pośredniej zajmuje powierzchnię 20,53 km2 i obejmuje obszar zasilania 
ujęcia ograniczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej z uwzględnieniem 
pionowego przesączania. 

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie ochrony pośredniej wprowadza się zakazy 
i ograniczenia: 

1) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 

2) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin, z wyjątkiem nawozów mineralnych 
i naturalnych stosowanych w dawkach nieprzekraczających norm i zgodnie z terminami 
agrotechnicznymi oraz z wyjątkiem środków ochrony roślin, które według zezwolenia 
na wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy nie są klasyfikowane 
jako niebezpieczne dla środowiska oraz do celów badań i rozwoju; 
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3) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne 
i obojętne oraz obojętnych; 

4) lokalizowania nowych ujęć wody, z wyjątkiem ujęć niewymagających pozwolenia 
wodnoprawnego, ujęć awaryjnych oraz budowanych na cele specjalne 
i przeciwpożarowe; 

5) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania martwych zwierząt; 

6) wydobywania kopalin, jeżeli sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej 
działalności na środowisko nie zapewnia ochrony wód podziemnych przed degradacją 
parametrów ich stanu jakościowego na etapie eksploatacji, jak i po jej zakończeniu; 

7) lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyjątkiem przedsięwzięć, dla których wykonana ocena oddziaływania na środowisko 
wykazała brak zagrożenia degradacją parametrów stanu jakościowego wód 
podziemnych objętych ochroną. 

Ustalenia projektu Planu nie naruszają zakazów i ograniczeń obowiązujących 
w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „Prawiedniki”. 

 

9.5. Oddziaływanie na powietrze i klimat 

Powstanie nowego źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza położonego bezpośrednio 
na obszarze objętym Planem jest mało prawdopodobne. Teren ten stanowić będzie zaplecze dla 
istniejącego zakładu produkcyjnego i nie powinien powodować bezpośrednich oddziaływań na 
powietrze i klimat. Nawet gdyby wystąpiło jakieś oddziaływanie to mając na uwadze niewielką 
powierzchnię (0,83 ha) będzie ono nieistotne. 

Zmiana przeznaczenia terenu wprowadzona w analizowanym dokumencie jest w skali 
gminy niewielka. Funkcja wprowadzona w projekcie Planu nie zmienia w sposób istotny 
warunków termicznych, anemometrycznych i wilgotnościowych panujących na terenie gminy 
Głusk. W związku z tym nie wystąpi również oddziaływanie na pozostałe komponenty 
środowiska. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) wskazuje cele i kierunki działań 
adaptacyjnych, które należy podjąć do roku 2020 w najbardziej wrażliwych sektorach 
i obszarach takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna 
i obszary prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, gospodarka 
przestrzenna i obszary zurbanizowane.  

Przystosowanie polskiej przestrzeni do nowych uwarunkowań klimatycznych 
i związanych z tym zjawisk jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, szczególnie dla 
administracji lokalnej. Pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym a zmianami 
klimatycznymi oraz koniecznością adaptacji do zmian klimatu występuje sprzężenie zwrotne. 
Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla 
danego typu prowadzonej lub planowanej działalności m. in. ze względu na zwiększone ryzyko 
powodziowe, wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, 
deficyt wody, podniesienie, lub obniżenie poziomu wód gruntowych. Zmiany klimatu oddziałują 
na cały kompleks problemów zagospodarowania przestrzennego i w skrajnym przypadku mogą 
generować konflikty społeczne oraz ograniczać możliwości rozwoju. 

Obszary zurbanizowane stanowią szczególną kategorię w strukturze przestrzeni 
geograficznej, charakteryzującą się dużą gęstością populacji ludzkiej, a tym samym są bardzo 
wrażliwe z uwagi na negatywne oddziaływanie antropopresji. Szczególnie widoczne jest to 
w miastach, które są zagrożone: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła, silnymi ulewami 
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powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W przypadku 
analizowanej gminy Głusk zabudowa nie jest tak skoncentrowana żeby mogły wystąpić 
powyższe zagrożenia. 

Pośrednim zagrożeniem wynikającym ze zmian klimatu są powodzie. W granicach 
opracowania tereny narażone na ryzyko powodzi nie występują. 

Celem głównym SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Kwestie polityki 
przestrzennej i budownictwa mają tu ogromne znaczenie społeczno – gospodarcze. Sprzyjają 
temu działania o charakterze horyzontalnym, w tym działania legislacyjne związane 
z tworzeniem lub aktualizacją dokumentów planistycznych takich jak studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Działania powinny zmierzać do objęcia całego terytorium kraju skutecznym 
systemem planowania przestrzennego, zapewniającego właściwe i zrównoważone 
wykorzystanie terenów. 

 

9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i zasoby naturalne 

Funkcje związane z zagospodarowaniem produkcyjnym mogą powodować degradacja 
powierzchni ziemi związaną z robotami ziemnymi, uszczelnienie fragmentów powierzchni, 
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych, usunięcie roślinności oraz wierzchniej 
warstwy gleby. Oddziaływanie będzie bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. 

Wystąpią zmiany w ukształtowaniu terenu, obejmujące między innymi wykonanie 
wykopów, niwelacji i wyrównania powierzchni terenów. W miejscach, gdzie istniejące podłoże 
gruntowe nie będzie posiadać odpowiednich parametrów budowlanych dojdzie do miejscowej 
wymiany gruntu. W celu podniesienia parametrów technicznych podłoża mogą być stosowane 
nowe mieszanki i materiały, np. tłuczeń, stosowany dla umocnienia drogi. Zasięg zmian oraz 
wielkość oddziaływań warunkowane będą skalą projektowanych inwestycji, zwłaszcza 
powierzchnią zabudowy oraz głębokością prowadzonych prac ziemnych. Jednakże są to 
nieuniknione konsekwencje rozwoju gospodarczego i społecznego. Oddziaływania będą 
bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. W miejscach realizacji budynków 
produkcyjnych szczególnie wzrasta ryzyko związane z przedostawania się substancji 
ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych do gleby i wód. W tym wypadku 
oddziaływanie będzie pośrednie, długoterminowe, chwilowe i negatywne. Stosując wszelkie 
dostępne sposoby, m.in.: zastosowanie proekologicznych technologii, odpowiedni dobór 
urządzeń technicznych, dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń itp. można zminimalizować 
a nawet wykluczyć opisane zagrożenia. 

 

9.7. Oddziaływanie na krajobraz  

Podstawowym celem Planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głusk. Funkcja związana z rozwojem zabudowy produkcyjnej wyznaczone została w powiązaniu 
z sąsiedni terenem produkcyjnym jako jego poszerzenie. 

W kwestii ochrony wartości krajobrazowych Plan utrzymuje obowiązujące: zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasady kształtowania 
zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność 
zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną 
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 
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zabudowy i gabaryty obiektów. Oddziaływanie w tym zakresie będzie bezpośrednie, 
długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Rozwój zabudowy wiąże się pośrednio z ograniczeniem powierzchni terenów otwartych, 
przede wszystkim wykorzystywanych rolniczo i w tym zakresie będzie to oddziaływanie 
negatywne.  

W nawiązaniu do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Florencja 2000) w projekcie 
Planu uwzględniona została ochrona Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
w granicach, którego znajduje się część obszarów. 

 

9.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

W granicach opracowania nie występują obszary i obiekty zabytkowe, w związku z tym 
oddziaływanie nie wystąpi. 

Obecne ustalenia planu ograniczają zamierzenia inwestycyjne właścicieli nieruchomości, 
wobec powyższego przystąpiono do sporządzenia zmiany. Analizowany Plan stwarza lepsze 
możliwości zainwestowania terenu zgodnie z wnioskami właścicieli. Oddziaływanie na dobra 
materialne będzie miało charakter pozytywny, bezpośredni, długoterminowy i stały. 

 

9.9. Ocena oddziaływania skumulowanego 

Przeznaczenie terenu ustalone na obszarze objętym Planem stanowi kontynuację funkcji 
terenu występującej na północ od granic opracowani i w tym kontekście będzie 
to oddziaływanie skumulowane. Ze względu na niewielki zakres opracowania nie będzie to 
oddziaływanie znacząco negatywne. 

 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

Zgodnie z art. 51 ust. 2, pkt 3, lit. a, ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na 
środowisko powinna przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralności tego obszaru.  

W granicach gminy Głusk nie występują obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000. 
Przeprowadzona powyżej analiza oddziaływania na środowisko przedmiotowego Planu 
wykazała, że nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania na komponenty przyrodnicze 
i komponenty kulturowe. 

Wszelkie zakazy i nakazy odnoszące się do wyznaczonych obszarów i obiektów objętych 
ochroną prawną zachowują swoją moc. 
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11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 
DOKUMENCIE 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że zakres prognozy 
oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań 
przyjętych w projekcie Planu w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000. 
W granicach gminy Głusk nie występują obszary Natura 2000, dlatego projekt nie wpłynie na te 
obszary. 

W przypadku przedmiotowego Planu lokalizacja projektowanych funkcji wynika 
z konkretnych sugestii samorządu lokalnego i inwestorów. Z tego względu przedstawienie 
innych rozwiązań jest utrudnione. Funkcja została ustalona na zasadzie kontynuacji funkcji.  

Podczas wykonywania niniejszej Prognozy trudności wynikające z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy nie wystąpiły, z uwagi na dostępność danych i materiałów 
dotyczących omawianego obszaru. 

Rozwiązania zaproponowane w projektowanym dokumencie są najbardziej 
racjonalne, przyniosą najwięcej korzyści i jednocześnie będą w jak najmniejszym stopniu 
oddziaływać negatywnie na środowisko i najbliższe obszary chronione, w tym obszary 
sieci Natura 2000 oraz integralność sieci. 

 

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głusk dla działek o numerach ewidencyjnych: 100/4, 101/1, 103 
(obręb 10) jest elementem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Rolą 
tego opracowania jest identyfikacja oddziaływań na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza tych 
negatywnych, które mogą zachodzić w wyniku realizacji ustaleń projektu, a także uzasadnienie 
decyzji przestrzennych podjętych w omawianym Planie. 

Podstawy prawne dla przeprowadzonego w Prognozie określenia skutków 
środowiskowych oraz oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i możliwości rozwiązań 
eliminujących negatywne oddziaływania na środowisko projektu Planu stanowią: 

• 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, 

• Ustawa z 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• a także Dyrektywy ustanowione na szczeblu międzynarodowym oraz wiele innych ustaw 
szczególnych i przepisów wykonawczych (wymienione w rozdziale 13). 

Głównym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku 
nastąpią wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie 
Planu. Ważne jest, aby pamiętać, iż plan miejscowy nie stanowi ostatecznego obrazu 
opisywanego obszaru a jedynie zestaw zasad w oparciu, o które możliwe jest dokonanie nowego 
zagospodarowania. 

Przy sporządzaniu Prognozy posłużono się metodami: indukcyjno-opisową, analogii 
środowiskowych oraz analiz kartograficznych.  

Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów 
chronionych przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach oddziaływań 
chwilowych i stałych, bezpośrednich i wtórnych, krótko-, średnio- i długoterminowych oraz 
pozytywnych i negatywnych. Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu 
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zminimalizowanie potencjalnie negatywnych oddziaływań ustaleń Planu na środowisko 
przyrodnicze. 

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest kształtowanie ładu 
przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji, 
energetyki i ochrony środowiska. Ustalenia Planu regulują działania inwestycyjne na obszarze 
objętym zmianami. Uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, istniejące zagospodarowanie 
oraz obowiązki wynikające z nadrzędnych aktów prawnych Plan określa zasady wzajemnych 
powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. 

Gmina Głusk to gmina wiejska położona w centralnej części województwa lubelskiego, 
w powiecie lubelskim.  

Obszar objęty opracowaniem obejmuje trzy działki (nr 100/4, 101/1, 103 ) położone 
w miejscowości Kolonia Prawiedniki. 

Plan obejmuje teren położny w granicach Płaskowyżu Świdnickiego. Jest to niewielki 
obszar, płask stanowiący fragment wierzchowiny. W granicach opracowania występują gleby 
klasy RV. 

Skały kredowe i trzeciorzędowe są przykryte utworami plejstoceńskimi i holoceńskimi. 
Doliny wyerodowane w trzeciorzędzie zostały wypełnione osadami żwirowo-piaszczystymi 
i mułkami. Natomiast wierzchowiny przykryte zostały cienką warstwą utworów piaszczysto – 
pylastych pochodzących z rozmycia materiałów polodowcowych.  

Zgodnie z podziałem zawartym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły” obszar opracowania położony jest w obrębie JCWP Zbiornik Zemborzyce (kod 
RW2000024653) i JCWPd nr 89. Cały obszar objęty Planem położony jest w strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wód podziemnych „Prawiedniki”.  

Obszar gminy Głusk zaliczany jest do lubelskiego regionu klimatycznego. 

W granicach opracowania roślinność naturalna oraz zwierzęta praktycznie nie 
występuje. Na analizowanym terenie składowane są materiały związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą.  

Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach Czerniejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu ale poza granicami Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. 

W granicach opracowania występuje krajobraz przemysłowy związany z funkcjonującym 
zakładem produkcyjnym. Wokół znajdują się tereny rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Nie występują zabytki nieruchome oraz dobra kultury współczesnej. 

W projekcie Planu wyodrębniona została jedna funkcja terenu: teren zabudowy 
produkcyjnej, składów, magazynów i zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1PU. 

Bezpośrednie skutki wprowadzenia ustaleń Planu: 

• pozytywne: poprawa możliwości zainwestowania terenu, realizacja wniosków złożonych 
przez inwestorów,  

• negatywne: ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, przekształcenie powierzchni 
gruntu, zmiana stosunków wodnych. 

W omawianym dokumencie uwzględniono szereg aktów prawnych ustanowionych na 
szczeblu międzynarodowym (konwencje), europejskim (dyrektywy) i krajowym (ustawy, 
rozporządzenia, polityki, strategie). Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym 
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, jest ochrona zasobów środowiska. 
Gwarancją zachowania standardów jakości środowiska jest przeprowadzenie procedury oceny 
oddziaływania na środowisko.  
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Należy zapobiegać i ograniczać negatywne oddziaływania na środowisko 
projektowanego dokumentu stosując wszelkie dostępne sposoby, m.in.: zastosowanie 
proekologicznych technologii, odpowiedni dobór lokalizacji i parametrów technicznych, dbałość 
o stan techniczny maszyn i urządzeń itp. Dokładne środki techniczne, technologiczne 
i organizacyjne oraz rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych 
oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska należy przedstawić na etapie oceny 
oddziaływania na środowisko dla konkretnych przedsięwzięć. 

Rozwiązania zaproponowane w projektowanym dokumencie są najbardziej 
racjonalne, przyniosą najwięcej korzyści i jednocześnie będą w jak najmniejszym stopniu 
oddziaływać negatywnie na środowisko i obszary Natura 2000. Wyznaczone funkcje 
i wybrane lokalizacje zapewniają możliwość ochrony trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych oraz warunków odnawialności zasobów środowiska. 
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